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ATA N.º 7/2013  

 
 

 ---- PRESIDÊNCIA: Doutora Leonor Pais ---------------------------------------------------------  

 ---- 1.º SECRETÁRIO: Dr.ª Cristina Matos -------------------------------------------------------   

 ---- 2.º SECRETÁRIO: Sr. António Fernandes ---------------------------------------------------  

 ---- Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e treze, no Auditório dos Paços do 

Concelho, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Mangualde, 

que havia sido convocada nos termos legais e regimentais no passado dia um de 

novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Sendo vinte e uma horas e dez minutos foi feita a chamada, verificando-se as 

ausências dos seguintes membros municipais, senhores: Dr. António Monteiro, Presidente 

da Junta de Freguesia de Espinho, Bernardino Azevedo, Presidente da União das 

Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, Rui Coelho, Presidente da União das 

Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, Dr. Rui Costa e Justino 

Fernandes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Justificou a falta o senhor Dr. António Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de 

Espinho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- De acordo com o artigo 29º, n.º 2, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foram 

justificadas as faltas dos senhores Marco Filipe Pessoa Almeida, Dr.ª Maria do Céu 

Amaral Sousa e Justino de Jesus Fernandes, à sessão desta Assembleia Municipal, 

primeira sessão de instalação, do dia dezanove de outubro de 2013. ----------------------------  

 ---- Estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Azevedo, o 

senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Joaquim Patrício, os senhores 

Vereadores Dr.ª Maria José Coelho, João Lopes, Dr. Rui Ardérius e Dr. Joaquim Trindade 

Messias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Doutora Leonor Pais, nos termos do 

artigo 44º, n.º 3, da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, verificou a identidade e 

legitimidade dos eleitos que haviam faltado, justificadamente, à sessão de instalação da 
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mesa da Assembleia Municipal, do passado dia dezanove de outubro do corrente, senhores 

Marco Filipe Pessoa Almeida e Dr.ª Maria do Céu Amaral Sousa, do partido socialista, os 

quais foram declarados empossados como membros efetivos da Assembleia Municipal de 

Mangualde. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

------ANÁLISE DA CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente da Assembleia Municipal leu a correspondência recebida, 

ficando à disposição dos Membros da Assembleia. -------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Doutora Leonor Pais, pediu desculpa 

pelos erros e imprecisões contidos no edital/ordem do dia, dos quais havia sido feita e 

enviada uma errata, nomeadamente os pontos quinto e sétimo, tendo ainda referido que os 

demais iriam ser corrigidos à medida que se fizesse a sua apreciação/votação. ----------------   

 ---- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Regimento da Assembleia Municipal de 

Mangualde” - Proposta da Presidente da Assembleia Municipal de Mangualde -------------  

 ---- A senhora Doutora Leonor Pais propôs a constituição de um grupo de trabalho 

composto por ela própria e por mais dois membros, um de cada bancada. ---------------------  

 ---- Submetida esta proposta a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. ------------  

 ---- O senhor Dr. Sobral Abrantes, pela coligação PPD/PSD-CDS/PP, propôs a senhora 

Dr.ª Patrícia Fernandes. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra, pelo PS, propôs a senhora Dr.ª Lisete Rodrigues, 

Presidente da Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão. -------------------------------------  

 ---- Ponto Segundo da Ordem do Dia “Eleição de quatro representantes na Comissão 

Alargada de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde” ---------------------  

 ---- A senhora Doutora Leonor Pais propôs que fossem constituídas listas para as votações 

dos pontos seguintes, o que foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------  

 ---- O senhor Rui Vaz questionou se o PS estaria disponível para aceitar a proposta de 

nomeação de dois membros do PS e dois membros da coligação PSD/CDS. ------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra respondeu que atendendo à representatividade e 

proporcionalidade dos partidos representados nesta Assembleia Municipal, o PS 

apresentaria uma lista que entendesse mais ajustada. ----------------------------------------------  
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 ---- O senhor Dr. Sobral Abrantes manifestou a sua concordância com a proposta do 

senhor Rui Vaz, pois entendia que esta Comissão não é política, é alargada, e tem 

representantes de outras entidades. Esta Comissão ficaria mais bem representada se tivesse 

dois membros do PS, um membro do PSD e outro do CDS, pois são todas as forças 

políticas representadas na Assembleia Municipal. -------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Sobral Abrantes propôs que fosse apresentada uma lista única, 

constituída por dois membros do PS, as senhoras Dr.ª Patrícia Fernandes, do PSD e Dr.ª 

Maria de Fátima Tavares, do CDS. Apesar de já ter havido uma conversa prévia sobre este 

assunto, apelava aos membros do PS para que fosse aceite esta lista agora apresentada, 

uma vez que noutro mandato ele próprio também tinha cedido numa questão semelhante. --   

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra disse que o que estava em causa não era a 

representatividade das forças políticas, mas sim a representação da Assembleia Municipal 

de Mangualde, pelo que o PS mantinha a sua proposta de apresentação de uma lista única, 

constituída por três elementos do PS e um membro da coligação. -------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Sobral Abrantes manifestou o seu desagrado pela posição do PS, 

referindo que, dadas as circunstâncias, indicava a senhora Dr.ª Patrícia Fernandes. ----------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs os senhores: Dr.ª Cristina Matos, Dr. Rui Costa, 

Dr.ª Lisete Rodrigues, do PS, e a Dr.ª Patrícia Fernandes, pela coligação PSD/CDS, como 

lista A, lista conjunta. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e oito 

votos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de Freguesia, que, 

como delegado, representará os demais junto da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses – ANMP” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs o senhor Nelson Almeida, Presidente da Junta de 

Freguesia de Alcafache, do PS, como lista A, lista única. ------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e um votos a 

favor e sete votos em branco.  --------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Eleição do representante na Comissão Municipal de 

Proteção Civil” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs o senhor Joaquim Pais, do PS, como lista A, lista 

única. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e dois votos 

a favor e seis votos em branco.  ------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Quinto da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de Freguesia 

representante na Assembleia Distrital de Viseu para o quadriénio 2013/2017” ---------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs o senhor Álvaro Martins de Matos, Presidente da 

União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, do PS, como lista A, 

lista única. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte votos a 

favor e oito votos em branco.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Sexto da Ordem do Dia “Eleição do representante para integrar a Comissão 

Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia” ----------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs o senhor Joaquim Pais, do PS, como lista A, lista 

única. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e dois votos 

a favor e seis votos em branco.  ------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Sétimo da Ordem do Dia “Eleição de quatro representantes na Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão-Lafões”------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra interveio para referir que houve um acordo com a bancada 

da coligação PSD/CDS para a apresentação de uma lista conjunta e propôs os senhores: 

Marco Almeida, do PS, Eng.º João Tiago, do PS, Dr. Jaime Almeida, do PS, Dr. Sobral 

Abrantes, da coligação PSD/CDS, como suplente o Dr. Alexandre Constantino, do PS, 

como lista A, lista conjunta. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---- Interveio o senhor Dr. Sobral Abrantes que referiu que o acordo previa que o segundo 

membro a eleger fosse da bancada da coligação do PSD/CDS, e como suplente, da mesma 

bancada, o senhor Rui Vaz, o qual foi aceite e corrigido pelo senhor Dr. Luís Coimbra. -----  
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 ---- O senhor Dr. Sobral Abrantes relembrou também que os senhores presidentes de junta 

de freguesia não votam nem podiam ser eleitos, conforme o estipulado no artigo 83º, da 

Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra corrigiu o nome do suplente da bancada do PS para a Dr.ª 

Maria do Céu Sousa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com dezoito votos a 

favor e um voto em branco.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Oitavo da Ordem do Dia “Eleição dos representantes no Conselho Municipal 

de Juventude” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Sobral Abrantes informou que a Lei prevê que sejam eleitos um membro 

de cada partido ou grupo de cidadãos eleitores representados na Assembleia Municipal, 

pelo que face à constituição da Assembleia Municipal de Mangualde, poderia eleger-se um 

membro do PS, um do PSD, um do CDS e um membro pelos senhores presidentes de junta 

independentes, os quais responderam que não pretendiam indicar nenhum representante. ---  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs o senhor Dr. Marco Machado, pelo PS. ---------------  

 ---- O senhor Dr. Sobral Abrantes propôs o senhor Eng.º Luís Silva, do PSD. -----------------  

 ---- O senhor Rui Vaz propôs-se a si próprio, pelo CDS. -------------------------------------------  

 ---- A senhora Doutora Leonor Pais informou que a lista A, lista conjunta, era composta 

pelos senhores Eng.º Luís Silva, do PSD, Dr. Marco Machado, do PS, e Rui Vaz, do CDS.  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e sete votos 

a favor e um voto em branco.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra disse que apesar de ter participado na votação tinha 

algumas reservas quanto à legalidade desta eleição nestes termos, ou seja, que fossem três 

os membros eleitos para este Conselho e, por isso, caso chegasse à conclusão que tal não 

está correto, solicitaria que fosse feita nova eleição na próxima sessão da Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Tomou a palavra o senhor Dr. Sobral Abrantes para dizer que também tinha algumas 

dúvidas quanto à eleição de um membro do PS, ausente na sessão, para uma Comissão. 

Quanto à presente eleição referia o artigo 46º-B, da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, e como 
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já havia referido ainda não tinha apresentado qualquer comunicação à Presidente da 

Assembleia Municipal pelo que não estava constituído qualquer grupo municipal.------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra reiterou que apenas tinha algumas reservas quanto ao 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Nono da Ordem do Dia “Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia 

representante das Juntas de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Educação 

de Mangualde” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs o senhor Paulo Marques, Presidente da Junta de 

Freguesia da Cunha Baixa, do PS, como lista A, lista única. --------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte votos a 

favor e oito votos em branco.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo da Ordem do Dia “Eleição de um representante no ACES - 

Agrupamento Centros de Saúde do Dão-Lafões” ------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs a senhora Dr.ª Ângela Tomás, do PS, como lista A, 

lista única. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e um votos a 

favor e sete votos em branco.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Primeiro da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de 

Freguesia representante na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs o senhor Eduardo Albuquerque, Presidente da 

Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, do PS, como lista A, lista única. -------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e um votos a 

favor e sete votos em branco.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Segundo da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de 

Freguesia representante no Conselho Cinegético Municipal” -----------------------------------   

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs o senhor Jorge Coelho, Presidente da Junta de 

Freguesia de São João da Fresta, do PS, como lista A, lista única. -------------------------------  
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 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e um votos a 

favor e sete votos em branco.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Terceiro da Ordem do Dia “Eleição do Presidente de Junta de 

Freguesia representante no Conselho Municipal de Segurança”  -------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra propôs o senhor Álvaro Martins de Matos, Presidente da 

União das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, do PS, como lista A, 

lista única. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e um votos a 

favor e sete votos em branco.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo-Quarto da Ordem do Dia “Alienação de Participação Local – 

Sociedade Cotel – Conjunto Turístico da Senhora do Castelo, S.A.” - Aprovação e 

Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal ----------------------------------------------  

 ---- Interveio o senhor Dr. Sobral Abrantes salientando que se os acionistas estavam na 

disposição de adquirirem as ações da Câmara Municipal, não tinha nada a opor a este 

negócio dado que os valores estavam adequados ao mercado. ------------------------------------   

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com vinte e oito 

votos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal propôs 

que a presente ata fosse imediatamente aprovada sob a forma de simples minuta, para 

produção de efeitos imediatos e eficácia externa. Esta proposta foi aceite e a minuta da ata 

foi aprovada, por unanimidade, e assinada pelos membros da Mesa. Em seguida, quando 

eram vinte e três horas e vinte minutos do dia sete de novembro, a senhora Presidente da 

Assembleia Municipal deu por terminados os trabalhos desta sessão, encerrando-a. ----------  

 ------ Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa. -    

 

 

A Presidente, 
 

_______________________ 
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O/A 1º
/
ª. Secretário/a, 

 

 

_______________________ 

 
 

O/A 2º
/
ª. Secretário/a, 

 

 

_______________________ 


