
ATA EM MINUTA 

7.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MAIA 

DO ANO DE 2022 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 

vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia Municipal da Maia na sua 

sétima sessão extraordinária, na Sala D. Manuel I nos Paços do Concelho, conforme 

edital de catorze de novembro de dois mil e vinte dois. Presidiu à reunião o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal da Maia, António Gonçalves Bragança 

Fernandes. 

Foram registadas as presenças e dadas a conhecer os pedidos de substituição. 

Estiveram ausentes os deputados Francelina Moreira da Silva Mota Maia e Pedro 

Miguel Machado Marques. 

1. No período da ordem do dia, foram as seguintes as deliberações tomadas: 

1.1 Designação de Representantes da Assembleia na CPCJ - para deliberação. 

Foi apresentada a lista A pela Coligação Maia em Primeiro. Votaram quarenta 

deputados. Verificaram-se vinte e nove votos a favor, dois votos contra, oito 

votos em branco e um voto nulo. 

1.2 Tributação do Património: Imposto Municipal sobre Imóveis - fixação das taxas da 

coleta de IMI do exercício de 2022 a liquidar em 2023 - para deliberação. Foi 

aprovado por maioria. 

1.3 Lançamento da Derrama, no ano de 2023, sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) relativa ao 
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rendimento gerado em 2022, na área geográfica do município da Maia - para 

deliberação. 

Foi apresentada uma proposta pelo BE. Admitida por unanimidade a sua 

discussão. Inscreveu-se para discutir o deputado António Fernando. 

Esclareceu o deputado Jorge Santos. A proposta foi rejeitada por maioria. 

A Proposta da Câmara Municipal foi aprovada por maioria. 

1.4 Fixação da participação variável no IRS relativa aos rendimentos gerados no ano 

de 2023 pelos sujeitos passivos com domicilio fiscal geográfica do município da Maia 

- para deliberação. Foi aprovado por maioria. 

1.5 Taxa Municipal dos Direitos de Passagem -fixação do percentual a aplicar no ano 

de 2023 - para deliberação. Foi aprovado por maioria. 

1.6 Abertura de procedimento concursal para cargo de Dirigente de l.º Grau/Diretor - 

Delegado dos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água e Saneamento da Maia 

- para deliberação. Foi aprovado por maioria. 

1.7 Alteração aos mapas de pessoal: Mapa de pessoal vigente e mapa de pessoal da 

nova macroestrutura dos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água e 

Saneamento da Maia para o ano de 2022. - Custo máximo com o recrutamento de 

pessoal dirigente e trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos, e não ocupados e aprovação de necessidades de novos postos de trabalho 

(aditamento-mapa anual global) - para deliberação. Foi aprovado por maioria. 

1.8 Aprovação da proposta do novo modelo de estrutura orgânica e respetivo projeto 

de regulamento de organização dos Serviços Municipalizados de Eletricidade, Água 

e Saneamento da Maia (Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro). Artigo 5.0 da Lei 

49/2012, de 29 de agosto - Cargos de Dirigentes dos Serviços Municipalizados - para 

deliberação. Foi aprovado por maioria. 

1.9 Atribuição do abono para despesas de representação, nos termos do artigo 24.º 

da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto - Procede à adaptação à Administração Local da 
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Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 

serviços e organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado - para 

deliberação. Foi aprovado por maioria. 

1.10 Aprovação da proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do 

Monte de Santa Cruz, em simultâneo com a Estratégia de Reabilitação Urbana da 

Operação de Reabilitação Urbana (ORU, simples) - para deliberação. Foi aprovado 

por unanimidade. 

1.11 Projeto de Regulamento de Funcionamento do Serviço Municipal de Proteção 

Civil - Maia - para deliberação. Foi aprovado por maioria. 

1.12 Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras Individuais do primeiro 

semestre de 2022 - EMEM - Empresa Metropolitana de Estacionamento da Maia, EM 

- para conhecimento. A Assembleia tomou conhecimento. 

1.13 Relatório e Contas l.º Semestre 2022 - TecMaia - Parque de Ciências e Tecnologia 

da Maia, S.A., E.M. - para conhecimento. A Assembleia tomou conhecimento. 

1.14 Relatório de Gestão e Contas relativas ao primeiro semestre de 2022 - Fundação 

Conservatório de Música da Maia - para conhecimento. A Assembleia tomou 

conhecimento. 

Sendo 00 horas e 4 minutos minutos do dia vinte e nove do mês de 

novembro de dois mil e vinte e dois, a sessão foi encerrada e foi lavrada e lida a ata 

em minuta, a qual foi aprovada por unanimidade. 

(António Bragança Fernandes) 
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Segunda Secretária 
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