RESUMO DA ATA Nº 14/2012
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE JUNHO DE 2012
------ PRESENÇAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidência da reunião: ------------------------------------------------------------------------------------------ Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo, Presidente da Câmara. --------------------------------- Vereadores presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------- Eng.º Joaquim Manuel Patrício Ferreira, Vice-Presidente da Câmara; ----------------------------------- Dr.ª Maria José de Jesus da Silva Coelho; ---------------------------------------------------------------------- Dr.ª Patrícia Alexandra Soares Fernandes; --------------------------------------------------------------------- Sr. João Fernando de Albuquerque Lopes; --------------------------------------------------------------------- Dr.ª Isabel Maria Ramos Almeida Martins; --------------------------------------------------------------------- Secretário/a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.ª. Maria Gracinda Gomes Lopes Pinheiro da Rocha, Chefe da Divisão Administrativa. ---------- HORA DE ABERTURA --------------------------------------------------------------------------------------------- Dez horas e quatro minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- FALTAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faltou a esta reunião o senhor vereador Dr. José Francisco Sobral Abrantes, por motivos
profissionais, pelo que, ao abrigo do disposto na alínea c), do n.º 1, do art.º 64.º, da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugado
com o n.º 2, do art.º 9.º, do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal, a respetiva falta foi
considerada justificada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------- PRIMEIRA REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2012/PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – APRECIAÇÃO-------------------------------------------------------------- Colocado este ponto à votação, foi a primeira revisão das Grandes Opções do Plano para o
ano de 2012 aprovada, por maioria, devendo ser submetida à aprovação da Assembleia
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Municipal, ficando os documentos originais arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de
legalizados, e considerando-se aqui fielmente reproduzidos. ----------------------------------------------------- Votaram contra nesta deliberação as senhoras vereadoras eleitas pela lista do PPD/PSD, Dr.ª
Patrícia Fernandes e Dr.ª Isabel Martins, tendo a senhora vereadora Dr.ª Patrícia Fernandes
referido que o voto contra das vereadoras do PPD/PSD prende-se com uma questão de coerência
com a deliberação tomada na reunião de 05 de dezembro de 2011 relativamente a esta matéria,
uma vez que votaram contra as Grandes Opções do Plano para o ano de 2012, pelo que iriam
manter essa posição e votar contra a presente revisão a um documento relativamente ao qual não
são suas subscritoras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Votaram a favor os restantes senhores Vereadores, designadamente Eng.º Joaquim Patrício,
Dr.ª Maria José Coelho e senhor João Lopes, e ainda o senhor Presidente da Câmara, Dr. João
Azevedo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012 – APRECIAÇÃO ------------------- Colocada à votação, foi a primeira revisão ao Orçamento para o ano 2012 aprovada, por
maioria, devendo ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, ficando os documentos
originais arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de legalizados, e considerando-se aqui
fielmente reproduzidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Votaram contra nesta deliberação as senhoras vereadoras eleitas pela lista do PPD/PSD, Dr.ª
Patrícia Fernandes e Dr.ª Isabel Martins, tendo a senhora vereadora Dr.ª Patrícia Fernandes
referido que o voto contra das vereadoras do PPD/PSD prende-se com uma questão de coerência
com a deliberação tomada na reunião de 05 de dezembro de 2011 relativamente a esta matéria,
uma vez que votaram contra o Orçamento para o ano de 2012, pelo que iriam manter essa
posição e votar contra a presente revisão a um documento relativamente ao qual não são suas
subscritoras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Votaram a favor os restantes senhores Vereadores, designadamente Eng.º Joaquim Patrício,
Dr.ª Maria José Coelho e senhor João Lopes, e ainda o senhor Presidente da Câmara, Dr. João
Azevedo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PESSOAL – SIADAP - AVALIAÇÃO DAS UNIDADES ORGÂNICAS ANO 2011 –
RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entretanto, terminada a análise e discussão deste assunto, a Câmara Municipal deliberou
ratificar a avaliação das Unidades Orgânicas no ano 2011, em cumprimento do disposto no n.º3,
do art.º 12.º, do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 04 de setembro, que procedeu à
adaptação aos serviços na Administração Autárquica do Sistema Integrado de Avaliação do
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Desempenho na Administração Pública, designado por SIADAP, aprovado pela Lei n.º 66 B/2007, de 28 de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- Abstiveram-se nesta deliberação as senhoras vereadoras eleitas pela lista do PPD/PSD, Dr.ª
Patrícia Fernandes e Dr.ª Isabel Martins, pelos motivos invocados durante a análise e discussão
deste assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Votaram a favor os restantes senhores Vereadores, designadamente Eng.º Joaquim Patrício,
Dr.ª Maria José Coelho e senhor João Lopes, e ainda o senhor Presidente da Câmara, Dr. João
Azevedo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO -------------------------------------------------------- Todas as deliberações constantes desta ata foram aprovadas, por unanimidade, em minuta
no final da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e
para efeitos do disposto no n.º 4, do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com a
redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------ O senhor Presidente da Câmara, Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo, declarou
encerrada a reunião, quando eram dez horas e dez minutos. -----------------------------------------------
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