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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 9/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 

 

---------Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, realizou-se 

uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS 

RESENDE DA FONSECA, com a presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA 

GRAÇA CARDOSO, JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, ELSA 

MARGARIDA DE MELO CORGA, LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA,  JOÃO 

CARLOS GOMES CLEMENTE e  EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS.------------------ 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA ISABEL SERRANO DA SILVA. -------- 

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO--------- 

--------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO -------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DE PORMENOR E 

ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS (PROPOSTA N.º 587/16) -------- 

----------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente e respetiva 

documentação, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea b) do n.º 

1 e do n.º 7 do artigo 126.º, bem como do n.º 1 do artigo 137.º do Decreto–Lei n.º 

80/2015, de 14 de maio, propor à Assembleia Municipal que aprove a Suspensão 

Parcial da Eficácia do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, de 

acordo com a delimitação constante da planta 1, e o estabelecimento das medidas 

Preventivas propostas na Memória Justificativa anexa ao processo. ----------------------- 

----------A Srª. Vereadora Paula Cardoso deu entrada na sala de reuniões eram nove 

horas e quarenta minutos, pelo que não participou na análise do assunto anterior. ---- 

---------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 2017 (PROPOSTA 588/16) ------------------------ 

----------Presente, a seguir, todo o processo referente às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2017, que inclui o Plano de Atividades Municipais, o Plano Plurianual 

de Investimentos e o Orçamento das Receitas e Despesa, bem como o Mapa dos 

Serviços Municipais, que fazem parte integrante da proposta oportunamente 

disponibilizada aos Srs. Membros do Executivo, para apreciação. -------------------------- 

----------Iniciada a análise dos documentos em causa, foram feitas algumas 

considerações acerca do assunto pelo Sr. Vereador Miguel Oliveira, que considerou 
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que as Grandes Opções do Plano para 2017 não trazem grandes novidades. 

Considera que, no essencial, continuam opções e projetos desenvolvidos ao longo do 

mandato por quem tem legitimidade eleitoral e tem o dever de cumprir o seu 

programa, acrescentando que encontra medidas francamente positivas e outras que 

lhe parecem questionáveis, mas sobre as quais se poderão pronunciar quando as 

propostas concretas vierem à reunião de Câmara. Como tal, disse, ainda o Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, quanto ao Orçamento e Plano, não se justifica a 

modificação do sentido de voto que teve ao longo deste mandato, que foi o da 

abstenção. A Srª Vereadora Paula Cardoso colocou várias questões acerca de 

algumas verbas incluídas naqueles documentos, a que o Sr. Presidente respondeu. -- 

----------Feito isto, o assunto foi posto a votação, verificou-se que a Câmara deliberou, 

por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e Paula 

Cardoso, aprovar e submeter os documentos em apreço à apreciação e aprovação 

da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

do n.º 4 do artigo 29.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. ------------------------- 

-----------Eram dez horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Isabel Serrano 

da Silva, Técnica Superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente.-------- 
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