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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATA N.º 5/2013

---- PRESIDÊNCIA: Doutora Leonor Pais ------------------------------------------------------------ 1.ª SECRETÁRIA: Dr.ª Palmira Frutuoso ------------------------------------------------------- 2.º SECRETÁRIO: Sr. Vítor Tenreiro ------------------------------------------------------------ Aos dezasseis dias do mês de Setembro 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 seis de Setembro. ------- Sendo dezanove horas e dez minutos foi feita a chamada, verificando-se as ausências
dos seguintes membros municipais, senhores: Luís Abrantes, Dr. João Tavares, Dr. Carlos
Lopes e Serafim Tavares, Carlos Manuel Oliveira, Cândido Faria Ramos, José César
Pinto, e Jorge Manuel Santos Coelho, Presidentes das Juntas de Freguesia de Chãs de
Tavares, Moimenta de Maceira Dão, Mesquitela, e S. João da Fresta, respetivamente. --------- De acordo com o artigo 46º-A, n.º 2, da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi
justificada a falta do senhor Bernardino Azevedo, Presidente da Junta de Freguesia de
Mangualde, à sessão extraordinária desta Assembleia Municipal do dia 25 de Julho 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. Sobral Abrantes, Dr.ª Patrícia
Fernandes e Dr.ª Isabel Ramos. -------------------------------------------------------------------------- Procedeu-se de seguida à votação da ata da sessão extraordinária, anterior, de vinte e
cinco de Julho, a qual foi aprovada por maioria, sendo as abstenções devidas a ausências à
sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procedeu-se de seguida à votação da ata da sessão ordinária de vinte e sete de Junho, a
qual foi aprovada por maioria, sendo as abstenções devidas a ausências à sessão. ----------16/9/2013
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------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 ----------------------------------------------- Interveio o senhor Eng.º João Tiago para cumprimentar, em nome da bancada do P.S.,
todos aqueles que ao longo do mandato intervieram nesta Assembleia Municipal e que
defenderam as suas ideias, pois todas elas são válidas e legítimas; para cumprimentar os
senhores membros da bancada do P.S.D., pela dignidade com que foi possível ter um
debate político sério e justo. Desejou a todos quantos vão participar no próximo ato
eleitoral que o façam com intensidade e com senso democrático. ----------------------------------- Sendo esta uma época de balanço destacava duas notas que resumiam, com alguma
justiça, aquilo que foi este mandato, nomeadamente no que toca à atuação do executivo
camarário, no sentido em que teve a humildade de concluir processos em nome do bem
comum, houve a capacidade de projetar o futuro, melhorar infraestruturas, a preocupação
de gerir com mais rigor do ponto de vista financeiro. De Salientar também que uma boa
parte das decisões/deliberações foram tomadas por unanimidade. ----------------------------------- Tomou a palavra a senhora Dr.ª Fernanda Monteiro enaltecendo a forma cordial e
respeitosa como decorreram as sessões desta Assembleia Municipal, onde primou o
respeito e a cordialidade entre todos, que contribuiu para o desenvolvimento do nosso
Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Em seu nome pessoal, a senhora Dr.ª Fernanda Monteiro, disse ter dado o seu melhor e
desejou que os futuros governantes, a sair das próximas eleições, contribuíssem para que
houvesse um Concelho mais desenvolvido. ------------------------------------------------------------- Relativamente a este mandato, congratulava-se com a quase conclusão de uma Rua em
Água-Levada, local onde morava, porque era uma obra que estava parada há oito anos,
pelo que deixava o seu agradecimento pessoal, bem como o agradecimento de toda a aldeia
e da Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Dr.ª Fernanda Monteiro pediu, ainda, aos futuros governantes a atenção
para o seguinte problema: os rios e ribeiros existentes no concelho apresentam-se como
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autênticas lixeiras e como estes são um património natural que importa preservar, a
Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, através do Gabinete do Agricultor, deveriam
elaborar candidaturas no âmbito do PRODER, à semelhança do que outras autarquias têm
feito, pois o PRODER apoia a limpeza dos mesmos a 100%, ficando apenas o IVA, que
neste caso é de 6%, a cargo das Câmara Municipais e/ou juntas de freguesias, porque os
proprietários e agricultores de terrenos confinantes com os rios e ribeiros não têm
possibilidade económica de fazer a limpeza por si só, pois são necessárias máquinas, o que
implica custos muito elevados. --------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, senhor José Azevedo Gomes, alertou
para o facto de na situação atual do País, e com os cortes nas transferências para as
freguesias, ser muito difícil ser presidente de junta de freguesia e por conseguinte gerir. -------- O senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Azevedo, retribuiu os
cumprimentos apresentados pelos membros já intervenientes e relativamente à questão do
PRODER mencionada pela senhora Dr.ª Fernanda Monteiro, referiu que esta Câmara
Municipal tinha uma candidatura a decorrer para a limpeza de rios e ribeiros e que dentro
de semanas haveria uma resposta. ------------------------------------------------------------------------ Quanto à questão levantada pelo senhor José Azevedo Gomes compreendia, pois era
um facto que hoje em dia as freguesias têm menos meios para resolver os seus problemas,
mas as câmaras também estão na mesma situação. ---------------------------------------------------- O senhor Dr. João Azevedo disse ainda que se este executivo não tivesse tido o
cuidado que teve na administração financeira desta Câmara Municipal a situação actual
seria ainda mais complicada, mas tinha a esperança que nos próximos quatro anos a
situação melhoraria. ---------------------------------------------------------------------------------------- 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 “Derrama para o Ano de 2014” - Aprovação e
Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal ------------------------------------------------- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ---------------------------------------
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---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Imposto Municipal sobre Imóveis - Taxas a
aplicar em 2014” - Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal. -------- A senhora Dr.ª Fernanda Monteiro disse que a posição da bancada do P.S.D.,
relativamente aos prédios urbanos que foram avaliados, ia no sentido de que poderia haver
uma redução da taxa de IMI a aplicar, dadas as condições económicas em que o País se
encontra, bem como seria uma forma de estímulo para a fixação de jovens no Concelho,
pois existem muitas casas há venda. Dado o exposto, pese embora a situação financeira do
município de Mangualde, propunha que o valor dos prédios urbanos já avaliados baixasse
para 0,35%. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Eng.º João Tiago disse que as contas devem ser progressivamente
melhoradas e por isso talvez no final do próximo mandato já se possa apresentar um valor
semelhante ao sugerido pela senhora Dr.ª Fernanda Monteiro.--------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Azevedo, disse que neste
momento era impossível baixar o valor dos prédios referidos, até porque foi aprovado
nesta Assembleia Municipal o PAEL que tem várias condicionantes, nomeadamente a
descida da despesa corrente, mas também manter os índices que existem. ------------------------- O senhor Dr. João Azevedo fez ainda uma homenagem aos senhores presidentes de
junta de freguesia que vão deixar de o ser, pois vivenciaram uma fase menos boa, que foi a
subida irresponsável da dívida, e que hoje se está a atenuar. ----------------------------------------- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com três votos contra,
das senhoras Dr.ª Fernanda Monteiro, Dr.ª Lucília e Adelaide Almeida, da bancada do
P.S.D. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Taxa Municipal do Direito de Passagem –
Percentual a aplicar em 2014” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara
Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------------ Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------
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---- Ponto Quinto da Ordem do Dia “Participação no IRS em 2014” – Aprovação e
Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal ------------------------------------------------- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------------ Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------- Ponto Sexto da Ordem do Dia “Relatório de Acompanhamento do PAEL – 1º
trimestre de execução” – aprovação e votação da proposta apresentada pela Câmara
Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------------ Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------- Ponto Sétimo da Ordem do Dia “Listagem de Compromissos Plurianuais
assumidos pela Câmara Municipal de Mangualde, no período de 19 de Junho a 5 de
Setembro, ao abrigo da autorização prévia concedida pela Assembleia Municipal de
Mangualde, em 25 de Fevereiro de 2013, 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. --------------------------------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------------ A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Doutora Leonor Pais, informou que a
ata desta sessão será enviada por e-mail a todos os membros desta Assembleia Municipal,
primeiro como rascunho, para que todos os que queiram possam retificar o que acharem
por conveniente, e depois como ata em definitivo, uma vez que a mesma não será
aprovada na sessão seguinte, por alteração de mandato. ---------------------------------------------- A senhora Presidente da Assembleia Municipal aproveitou ainda este momento para
efectuar um balanço pessoal dos trabalhos realizados pela Assembleia Municipal durante o
mandato que agora findava. Destacou a relevância de terem as reuniões desta Assembleia
decorrido sempre num clima de respeito e consideração pela diversidade de opiniões,
elevação e cordialidade das intervenções e num contexto em que a Assembleia no seu todo
privilegiou o bem-estar e a qualidade de vida dos munícipes que todos os seus membros
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representam. Expressou ainda a sua opinião segundo a qual cada um dos membros da
assembleia poderia fazer a sua própria auto avaliação considerando que a motivação, a
competência, a ética e o contexto em que exerceram as suas funções poderiam ser
elementos orientadores da referida avaliação. Por fim, agradeceu o empenho e cooperação
de todos, a todos cumprimentou e desejou que os membros eleitos nas próximas eleições
prosseguissem mais e melhor no sentido da concretização dos objectivos intrínsecos à
existência da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------- 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 horas do dia dezasseis de Setembro, 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,
_______________________
O/A 1º/ª. Secretário/a,
_______________________
O/A 2º/ª. Secretário/a,
_______________________
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