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RESUMO DA ATA Nº 09/2015 
 

REUNIÃO DE 27 DE ABRIL DE 2015 

Em cumprimento com o 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, tornam-se 

públicas as deliberações tomadas pela Câmara Municipal na sua reunião de 27 de abril de 

2015.  

 

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

 

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

 ------ Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo; ---------------------------------------------------------  

 

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

 ------ Eng.º Joaquim Manuel Patrício Ferreira; -------------------------------------------------------------------  

 ------ Dr. Aníbal José Carvalho Maltez; ----------------------------------------------------------------------------  

 ------ Dr.ª Maria José de Jesus da Silva Coelho; -----------------------------------------------------------------  

 ------ João Fernando de Albuquerque Lopes; --------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 ------ Secretário/a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Dra. Maria Gracinda Gomes Lopes Pinheiro da Rocha, Chefe da Divisão Administrativa, 

coadjuvada pela técnica superior Maria Adelaide Agostinho Borges ---------------------------------------  

 

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

 ------ Dez horas e doze minutos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2015 ------------------------  

 

 ------ Foi aprovada, por unanimidade, por se verificar a sua conformidade com a respetiva minuta 

aprovada no final da reunião. Atendendo a que a mesma foi previamente distribuída 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. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 ------ RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ----------------------------------------------------------------------  
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 ------ Operações Orçamentais 1 922 771,83 € (um milhão novecentos e vinte e dois mil 

setecentos e setenta e um euros e oitenta e três cêntimos); --------------------------------------------------  

 ------ Operações não Orçamentais: 335 275,54 (trezentos e trinta e cinco mil duzentos e setenta 

e cinco euros e cinquenta e quatro 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: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O senhor vereador, Dr. Joaquim Messias, fez referência a dois eventos que gostaria que 

ficassem assinalados/registados em ata e, se assim também entendessem, que este “voto” fosse 

extensivo a todos os membros do órgão executivo, no que respeita a duas iniciativas realizadas na 

semana anterior, justificando considerar ser importante realçar quando as coisas funcionam bem e 

porque são iniciativas que deixam todos satisfeitos, por isso devendo ser enaltecida a atividade 

que é desenvolvida. Prosseguiu dizendo que em primeiro lugar e de uma forma geral, pretendia 

enaltecer todas as iniciativas que têm sido desenvolvidas na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 

Alves, mas em particular a última dedicada às crianças e denominada “Dormir com livros”, de 

forma a assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, tendo tido a oportunidade de 

participar, pela segunda vez, nesta iniciativa, que achou bastante interessante e que considera ser 

de louvar, deixando por isso um “voto” de apreço e congratulação pelo trabalho desenvolvido 

pelas pessoas que trabalham na Biblioteca Municipal, nomeadamente dirigido à respetiva diretora 

e restantes colaboradores e solicitando ao vereador senhor João Lopes que lhes fizesse chegar esta 

indicação. Por outro lado e relativamente às comemorações do 25 de abril, disse entender que foi 

um momento alto proporcionado pela câmara municipal e pela biblioteca municipal a toda a 

comunidade e que, apesar de não ser tradição da câmara municipal, considera ser importante 

que passe a ser prática por parte da autarquia não deixar passar em claro o assinalar do 

aniversário do 25 de abril, até porque até há poucos anos atrás, por iniciativa do então diretor do 

ex-Agrupamento de Escolas Ana de Castro Osório, Dr. João Carlos, esta data era assinalada de 

uma forma bastante marcante e interessante, com toda a comunidade escolar e para toda a 

comunidade mangualdense, mas entretanto com a constituição do Mega-Agrupamento essa 

iniciativa perdeu-se, pelo que considera ser importante que a câmara municipal mantenha este 

tipo de iniciativas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Por sua vez o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo, mencionou que as 

comemorações do 25 de abril têm de ser reforçadas, justificando que a história em Mangualde 
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revela que houve momentos que foram marcantes e havendo mangualdenses que nessa altura 

participaram ativamente neste acontecimento. Acrescentou ainda que já no ano anterior fora 

promovida uma iniciativa na biblioteca municipal de Mangualde Dr. Alexandre Alves e que 

gostava que no próximo ano fosse feita uma assembleia municipal de jovens, evocando assim o 

25 de abril.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ------ Seguidamente o senhor vereador, Dr. Aníbal Maltez, referiu que na última reunião, no 

âmbito da apreciação dos documentos de prestação de contas/gerência municipal 2014 e a 

propósito do IMI, o chefe da divisão financeira, Dr. Orlando Fernandes, manifestara-se disponível 

para lhe facultar a documentação que sustentou a respetiva opinião sobre esta matéria, e na 

altura foi-lhe dito não ser necessária para essa reunião, contudo solicitou que depois lhe fizesse 

chegar a referida informação por correio eletrónico ou entregar na presente reunião. -----------------  

 ------ Entretanto foi solicitada a presença na reunião do chefe da divisão financeira, Dr. Orlando 

Fernandes, que se disponibilizou para de imediato conceder a referida documentação ao senhor 

vereador Dr. Aníbal Maltez, tendo a mesma sido entregue durante a presente reunião. --------------  

 

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

 

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

 

 ------ EMPREITADA IDENTIFICADA COMO “REABILITAÇÃO DA GARE DE AUTOCARROS / 

AV.ª SR.ª DO CASTELO” - HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA -----------  

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

homologar o auto de receção provisória referente à empreitada identificada como “Reabilitação 

da Gare de Autocarros / Av.ª Sr.ª do Castelo”, adjudicada ao empreiteiro António Lopes Pina, 

Unipessoal, Ld.ª. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

--------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. --------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 4 

 ------ 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, não foi efetuada qualquer inscrição para intervenção e esclarecimento ao público. -----  

 

-------------------------------------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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 ------ O senhor Presidente da Câmara, Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo, declarou 

encerrada a reunião quando eram dez horas e vinte e quatro minutos. -----------------------------------  


