
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

/PO                                                                                                                                                                                                     25/2/2013       1 

Fls. _________ 

     
 

ATA N.º 1/2013  
 

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

 ---- 1.ª SECRETÁRIA: Dr.ª Palmira Frutuoso ----------------------------------------------------   

 ---- 2.º SECRETÁRIO: Sr. Vítor Tenreiro ---------------------------------------------------------  

 ---- Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e treze, no Auditório dos Paços 

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

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

Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ausências dos seguintes membros municipais: senhor Dr. Filipe Daniel Santos, Dr. Carlos 

Lopes, Luís Abrantes, Eng.º João Tiago Henriques, Dr. António Rui Santos, e Carlos 

Manuel Oliveira, José Azevedo Gomes e Dr.ª Lisete Rodrigues Cabral, Presidentes das 

Juntas de Freguesia de Chãs de Tavares, Espinho e Fornos de Maceira Dão, 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Justificaram as faltas os senhores: Dr. Filipe Daniel Santos. --------------------------------  

 ---- 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, Dr.ª Patrícia Fernandes e Dr.ª Isabel Ramos. ------------  

 ---- Procedeu-se de seguida à votação da ata da sessão anterior, de vinte e sete de 

Dezembro, a qual foi aprovada por maioria, sendo as abstenções devidas a ausências à 

sessão anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

------ PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------- ---------------------------  

 ---- A senhora Doutora Leonor Pais propôs, nos termos do artigo 83.º, da Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, que fosse incluído na Ordem do Dia o ponto Quarto da Ordem do Dia 
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“Autorização Prévia da Assembleia Municipal de Mangualde, para Assunção de 

Compromissos no ano de 2013, nos termos do art.º 6º, n.º 1, al. c), da Lei n.º 8/2012, de 

21/2” – Aprovação e Votação da Proposta apresentada pelo Presidente da Câmara 

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

 ---- Estando presentes trinta e um membros, a inclusão do “Ponto Quarto” foi aprovada por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Interveio a senhora Dr.ª Fernanda Monteiro, endereçou em nome da Bancada do PSD, 

um voto de congratulações para a empresa PSA-Citroën Mangualde pela criação do 3.º 

turno para 300 novos trabalhadores, o que à situação económica e social do país, é uma 

boa notícia para o concelho, região e país.---------------------------------------------------------- 

 ---- De seguida, questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal de Mangualde sobre 

o ponto de situação da requalificação da Avenida Sr.ª do Castelo, da Unidade de Saúde 

Familiar (USF) e do PAEL. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Luís Coimbra disse que a bancada do Partido Socialista se congratulava 

pela aprovação do PAEL, dado que o estrangulamento económico e financeiro a que a 

Câmara Municipal de Mangualde se encontrava, traduzia o reflexo do mau serviço 

prestado à comunidade de Mangualde pelo anterior executivo liderado por uma maioria 

PSD-CDS. À possibilidade de enquadramento do Município de Mangualde no PAEL não 

era alheio o extraordinário esforço do atual executivo na contenção das despesas 

operacionais e correntes, mesmo em face de um quadro económico de austeridade a que o 

atual governo votou o país. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Dr.ª Fernanda Monteiro solicitou a palavra, referindo, que contrariamente 

ao dito pelo senhor Dr. Luís Coimbra, o PAEL não serviria só para pagar as dívidas do 

anterior executivo, pois que o referido Programa engloba as dívidas a curto prazo 

contabilizadas até Março de 2012 e, por isso, também dívidas contraídas no mandato do 

atual executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Presidente da Câmara Municipal de Mangualde referiu-se à empresa PSA- 

Peugeot-Citroën atribuindo-lhe o devido mérito; informou que a obra de requalificação da 
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Avenida Sr.ª do Castelo está em andamento, e quanto à USF informou que o empreiteiro 

responsável pela obra está com dificuldades financeiras pelo que a mesma tem tido atrasos.  

 ---- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Apreciação da Informação Escrita sobre a 

atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo” ---------------------  

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ---------------------------------------  

 ---- Ponto Segundo da Ordem do Dia “CPCJ de Mangualde – Relatório Anual de 

Atividades de 2012” - Conhecimento -----------------------------------------------------------------  

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ---------------------------------------  

---- A Assembleia Municipal de Mangualde tomou conhecimento. -----------------------------  

 ---- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Listagem de Compromissos Plurianuais 

assumidos pela Câmara Municipal de Mangualde, no período de 18 de Dezembro de 

2012 a 15 de Fevereiro de 2013, ao abrigo da autorização prévia concedida pela 

Assembleia Municipal de Mangualde, em 30 de Abril de 2012, nos termos do art.º 6º, 

n.º 1, al. c), da Lei n.º 8/2012, de 21/2” – conhecimento. -----------------------------------------  

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ---------------------------------------  

---- A Assembleia Municipal de Mangualde tomou conhecimento. -----------------------------  

 ---- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Autorização prévia da Assembleia Municipal de 

Mangualde, para Assunção de Compromissos no ano de 2013, nos termos do art.º 6º, 

n.º 1, al. c), da Lei n.º 8/2012, de 21/2” - Aprovação e Votação da proposta apresentada 

pelo Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ---------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovado por unanimidade dar autorização prévia para 

a assunção de compromissos nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 8/2012, de 

21 de Fevereiro, à Câmara Municipal de Mangualde. ----------------------------------------------  

 ---- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  ---------------- --------------------------  

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ---------------------------------------  

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

eram vinte e uma horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de Fevereiro, 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, 
 
 

_______________________ 
 
 

A 1ª. Secretária, 
 
 

_______________________ 
 
 

O 2º. Secretário, 
 
 

_______________________ 


