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RESUMO DA ATA Nº 16/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE AGOSTO DE 2017  

 

 ------ Em cumprimento do disposto nos n.ºs. 1 e 2, do art.º 56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, complementado com 

o n.º 2, do art.º 22.º do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal de Mangualde, aprovado 

na primeira reunião do mandato 2013/2017, realizada em 24 de outubro de 2014, e alterado na 

reunião de 19 de dezembro de 2016, tornam-se públicas as deliberações tomadas pela câmara 

municipal na sua reunião ordinária realizada em 03 de agosto de 2017. ---------------------------------  

 

 ------ PRESENÇAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Presidência da reunião:  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Presidente da câmara, Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo. ----------------------------  

 

 ------ Vereadores presentes: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Vice-Presidente da câmara, Eng.º Joaquim Manuel Patrício Ferreira; -------------------------------  

 ------ Sr. João Fernando Albuquerque Lopes; --------------------------------------------------------------------  

 ------ Dr. Dr. Joaquim Lúcio Trindade Messias; -----------------------------------------------------------------  

 ------ Dr. Rui Manuel Moreira Ardérius. --------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Secretário: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Dr. Orlando Augusto Duarte Fernandes, Chefe da Divisão Financeira. -----------------------------  

 

 ------ HORA DE ABERTURA ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Dez horas e três minutos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ FALTAS  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Faltaram a esta reunião a senhora vereadora, Dr.ª Maria José de Jesus da Silva Coelho, por se 

encontrar de férias, e também o vereador senhor Dr. Aníbal José Carvalho Maltez, por motivos 

profissionais, pelo que, ao abrigo do disposto na alínea c), do art.º 39.º, do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 2, do art.º 9.º, do Regimento das Reuniões da 

Câmara Municipal, as respetivas faltas foram, pelo órgão executivo, consideradas justificadas. ------  
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 ------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2017: ----------------------  

 

 ------ Foi aprovada, por se verificar a sua conformidade com a respetiva minuta aprovada no final 

da reunião. Atendendo a que a mesma foi previamente distribuída ao senhor presidente da câmara 

e a todos os senhores vereadores, estes dispensaram a sua leitura, conforme previsto no art.º 4.º, 

do Dec.-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro de 1963. -------------------------------------------------------  

 ------ Em conformidade com o disposto no n.º 3, do art.º 34.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Dec.-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, não participou na aprovação 

da ata em referência o senhor vereador Dr. Joaquim Messias, porquanto não esteve presente na 

reunião a que a mesma respeita. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Votaram favoravelmente nesta deliberação os restantes membros do órgão executivo 

presentes na reunião, designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º 

Joaquim Patrício, os vereadores, senhor João Lopes e senhor Dr. Rui Ardérius e ainda o senhor 

presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. -----------------------------------------------------------  

 

 ------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ----------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Operações Orçamentais: 2 163 764,96 € (dois milhões cento e sessenta e três mil setecentos 

e sessenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------  

 ------ Operações não Orçamentais: 349 574,95 € (trezentos e quarenta e nove mil quinhentos e 

setenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------------  

 ------ A câmara municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------  

 

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

 

 ------ Ao abrigo do disposto no artigo 52.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o disposto no art.º 11.º, do Regimento das Reuniões, em cada reunião ordinária 

desta câmara municipal há um período de antes da ordem do dia, com a duração máxima de 

sessenta minutos, para tratamento de assuntos gerais de interesse para a autarquia. -------------------  

 ------ Na presente reunião e durante o referido período de antes da ordem do dia foram abordados 

os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Saída de alguns párocos da Paróquia de Mangualde para desenvolverem a sua atividade 

noutras comunidades, devido à reorganização proposta pela Diocese para o concelho de 

Mangualde; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Orçamento previsto para as Festas da Cidade do corrente e gastos com atividades culturais, 

nomeadamente em alguns concertos que foram realizados; -------------------------------------------------  
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 ------ Homenagem aos atletas Mangualdenses, Cristiano Pereira, Miguel Monteiro e Carina Paim 

pela conquista de mais medalhas nos jogos paralímpicos e pelo excelente desempenho destes, e 

ainda congratulação da equipa técnica e da instituição Casa do Povo de Mangualde; -----------------  

 ------ Agradecimento pelo trabalho realizado por todos aqueles que estiveram no combate aos fogos 

florestais, sem exceção, desde cidadãos, autarcas, bombeiros, Proteção Civil, GNR, exército e todas 

as estruturas de decisão que estiveram no território. -----------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------  

 

---------------------------------------------ASSUNTOS DIVERSOS -------------------------------------------------  

 

 ------  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE 

MANGUALDE – REVOGAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Entretanto, terminada a apreciação do documento em referência e de acordo com a 

informação emitida pelo setor de Património, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

revogar a deliberação de 20/07/2017 no âmbito da matéria em referência, apreciar o novo 

Regulamento dos Cemitérios Municipais de Mangualde e submeter o documento à aprovação da 

Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do n.º 1, do art.º 33.º, 

conjugada com a alínea g), do n.º 1, do art.º 25.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, após a discussão pública das novas taxas incluídas no Regulamento e Tabela de Taxas e 

Preços do Município de Mangualde, devendo ainda os serviços responsáveis pela operacionalização 

procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da 

presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. -  

 

 ------ EMPREITADA DESIGNADA POR “INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 

DO SALGUEIRO – PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS (B,C,D)” – HOMOLOGAÇÃO DO 

AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO --------------------------------------  

 

 ------ Entretanto colocado este ponto à votação a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

homologar o auto de vistoria para efeitos de liberação de caução referente à empreitada designada 

por “Infraestruturas do Loteamento Industrial do Salgueiro – Pavimentação de Arruamentos 

(B,C,D)” e considerar que se encontra em condições de ser liberada a caução em 30%, a favor da 

entidade adjudicatária, a empresa Manuel Francisco Almeida, S.A., devendo os serviços 

responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos 

necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro 

legal e regulamentar aplicável. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo presentes 

na reunião, designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício, 

os vereadores, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias, senhor Dr. Rui Ardérius e ainda o 

senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. -------------------------------------------------  

 

 ------ NONA MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 

2017/PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – APROVAÇÃO ---------------------------------------  

 

 ------ Colocado este ponto à votação, a câmara municipal deliberou aprovar a nona 

modificação/alteração às Grandes Opções do Plano para o ano de 2017/Plano Plurianual de 

Investimentos e Atividades Mais Relevantes, devendo os serviços responsáveis pela 

operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao 

cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e 

regulamentar aplicável, ficando os documentos originais arquivados na pasta anexa ao livro de atas, 

depois de legalizados, considerando-se aqui fielmente reproduzidos. -------------------------------------  

 ------ Absteve-se nesta deliberação o senhor vereador eleito pela lista da coligação PPD/PSD.CDS-

PP, Dr. Joaquim Messias, por se tratar de uma alteração pontual às Grandes Opções do Plano para 

o ano de 2017 e não tendo a ver com o conteúdo do documento que justificou o voto contra 

aquando da respetiva aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Votaram a favor os restantes membros do órgão executivo presentes na reunião, 

designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício, os 

vereadores, senhor João Lopes, senhor Dr. Rui Ardérius e ainda o senhor presidente da câmara 

municipal, Dr. João Azevedo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ NONA MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017 – 

APROVAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Colocado este ponto à votação, a câmara municipal deliberou aprovar a nona 

modificação/alteração ao orçamento do corrente ano, devendo os serviços responsáveis pela 

operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao 

cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e 

regulamentar aplicável, ficando os documentos originais arquivados na pasta anexa ao livro de atas, 

depois de legalizados, considerando-se aqui fielmente reproduzidos. -------------------------------------  

 ------ Absteve-se nesta deliberação o senhor vereador eleito pela lista da coligação PPD/PSD.CDS-

PP, Dr. Joaquim Messias, por se tratar de uma alteração pontual ao Orçamento para o ano de 2017 

e não tendo a ver com o conteúdo do documento que justificou o voto contra aquando da respetiva 

aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ Votaram a favor os restantes membros do órgão executivo presentes na reunião, 

designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício, senhor João 

Lopes, senhor Dr. Rui Ardérius e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. 

 

-------------------------------------REQUERIMENTOS E PRETENSÕES -----------------------------------------  

 

 ------ ATRIBUIÇÃO DE APOIO HABITACIONAL A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – 

RELATÓRIO DO JÚRI  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Requerente: Maria Deolinda Pais Marques – Processo n.º 03/2017 -----------------------------  

 ------ Entretanto, de acordo com o relatório elaborado pelo júri no âmbito deste processo, a câmara 

municipal deliberou, por unanimidade, abrigo do disposto no Regulamento para Atribuição de 

Apoio Habitacional a Estratos Sociais Desfavorecidos, conceder a Maria Deolinda Pais Marques, 

residente na rua da Laginha - n.º 68, em Mourilhe, apoio financeiro no valor de 5 000,00 € (cinco 

mil euros) para efeito de recuperação de habitação, devendo os serviços técnicos da câmara 

municipal acompanhar a execução dos respetivos trabalhos, devendo os serviços responsáveis pela 

operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao 

cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e 

regulamentar aplicável. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER RELATIVO A PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA AS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO EM NOME DE JOSÉ PEDRO DUARTE DA COSTA, 

NO LOCAL DENOMINADO “TAPADA DO MEIO”, ESPINHO, CONCELHO DE MANGUALDE, 

NO ÂMBITO DO ENQUADRAMENTO DA AÇÃO PRETENDIDA NO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL (PDM) E CONDICIONANTES APLICÁVEIS NO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PMDFCI) ------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Requerente: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. - Processo n.º 

50/2017------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Terminada a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o parecer emitido relativamente ao pedido veiculado pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas no âmbito da autorização prévia para as ações de rearborização em nome 

de José Pedro Duarte da Costa, no local denominado “Tapada do Meio”, Espinho, Freguesia de 

Espinho, concelho de Mangualde, a que corresponde o processo n.º 50/2017, devendo os serviços 

responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos 

necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro 

legal e regulamentar aplicável. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE 

LICENÇA ADMINISTRATIVA REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DE ARRUMOS, AO ABRIGO DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS TÉCNICOS DO SETOR DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, GESTÃO URBANÍSTICA E 

PLANEAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------  Requerente: Fábrica da Igreja da Paróquia da Cunha Alta – Processo n.º 74 /2017 --------  

 ------ Entretanto, após a apreciação deste assunto e de acordo com a informação emitida pelos 

serviços técnicos do setor de Informação Geográfica, Gestão Urbanística e Planeamento e também 

considerando os fins de interesse/utilidade pública prosseguidos pela instituição a câmara municipal 

deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão e isentar a Fábrica da Igreja da Paróquia da Cunha 

Alta do pagamento de taxas no âmbito de processo de licença administrativa para reconstrução de 

arrumos, a que corresponde o processo n.º 74/2017, face ao relevante interesse público da 

instituição e ao abrigo do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 59.º, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação do Concelho de Mangualde (RMUE). ----------------------------------------  

 

 ------ PEDIDO DE REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS NO ÂMBITO DE PROCESSO DE 

LICENÇA ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MURO DE VEDAÇÃO, AO 

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RMUE) – 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO SETOR DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, 

GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO --------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Requerente: Hélder Filipe Amaral Ramos - Processo n.º 111/2016 ------------------------------  

 ------ Após a apreciação deste assunto e de acordo com a informação emitida pelos serviços 

técnicos do setor de Informação Geográfica, Gestão Urbanística e Planeamento e tendo em 

consideração a documentação constante do processo, a câmara municipal deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea f), do n.º 1, do artigo 59.º, do Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação do Concelho de Mangualde (RMUE), deferir a pretensão e autorizar a 

redução de 30% do valor das taxas a pagar no âmbito do processo n.º 111/2016, relativo ao 

processo de licença administrativa para construção de moradia e muro de vedação situado na 

“Quinta da Roda”, em Pedreles, na freguesia de Fornos de Maceira Dão, concelho de Mangualde, 

devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de 

todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do 

respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. ----------------------------------------------------------  

 ------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL - EMISSÃO DE PARECER ----------------  

 

 ------ Requerente: António Azevedo Fonseca e Maria Clara Azevedo Fonseca Lucas - Processo 

n.º 4/2016---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Entretanto, colocado este assunto à votação e de acordo com a informação emitida pelos 

serviços técnicos do Setor de Informação Geográfica, Gestão Urbanística e Planeamento, a câmara 

municipal deliberou, por unanimidade, não haver inconveniente na emissão de certidão, conforme 

relatório anexo, que comprova que o prédio urbano sito no Largo de S. Domingos, no lugar de 

Ançada, União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, concelho de em 

Mangualde, descrito na Conservatória do Registo Predial de Mangualde sob o número oito mil 

quinhentos e vinte e quatro (8524) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número mil 

duzentos e vinte e oito (1228) da dita freguesia, reúne condições para efeito de constituição em 

regime de propriedade horizontal, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização 

procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da 

presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. -  

 

----------------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO ------------------  

 

 ------ Ao abrigo do disposto no n.º 2, do art.º 49.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, e de acordo 

com o n.º 4, do art.º 5.º e art.º 13.º, do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal, aprovado 

na primeira reunião do mandato 2013/2017, realizada em 24 de outubro de 2013, todas as 

reuniões da câmara municipal de Mangualde serão públicas, e no final de cada uma, encerrada a 

ordem do dia, há um período de intervenção aberto ao público, o qual não excederá 30 minutos 

por cada reunião e 5 minutos por cada munícipe, durante o qual a câmara municipal deverá prestar 

os esclarecimentos que lhe foram solicitados até ao quinto dia útil anterior, para serem tratados em 

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ De referir ainda que, em conformidade com o disposto n.º 6, do referido art.º 49.º, do anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é feita uma referência sumária às eventuais intervenções 

do público na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas. -----------------------------------------  

 ------ Para a presente reunião e em cumprimento do referido Regimento das Reuniões da Câmara 

Municipal, foram efetuadas as seguintes inscrições para intervenção esclarecimento ao público. ---  

 

 ------ António Bernardino de Melo Pais Jorge - Pedido de intervenção na reunião da câmara 

municipal para abordar assunto relacionado com a terra que nunca foi reposta na Avenida 

Vasco da Gama e outros - Processo C-11 ----------------------------------------------------------------------  

 

 ------ Maria Clara Portas Matias - Pedido de intervenção na reunião da câmara municipal para 

abordar assunto relacionado com os animais abandonados - Processo C-11 ------------------------  
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------------------------------------------------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 art.º 57.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----  

 

 ------ Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da câmara municipal declarou encerrada a 

reunião quando eram dez horas e cinquenta e cinco minutos. ----------------------------------------------  


