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ACTA N.º 1/2011

---- PRESIDÊNCIA: Doutora Leonor Cardoso ------------------------------------------------------- 1.ª SECRETÁRIA: Dr.ª Palmira Vaz ------------------------------------------------------------- 2.º SECRETÁRIO: Sr. Vítor Tenreiro------------------------------------------------------------- Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, 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
dezassete de Fevereiro.------------------------------------------------------------------------------------- Sendo vinte e uma horas foi feita a chamada, verificando-se as ausências dos seguintes
membros municipais: senhor Carlos Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Chãs de
Tavares, Dr. Rui Santos, Dr. Luís Coimbra e Dr. Aníbal Maltez.----------------------------------- 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 dos senhores: Carlos Manuel Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia
das Chãs de Tavares, à sessão desta Assembleia Municipal do dia 27 de Dezembro de
2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do artigo 38º, nº 1, alínea c), da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Alcafache foi substituído pelo senhor Aníbal Loureiro Pais Mendes.-------------- 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. Sobral Abrantes, Dr.ª Isabel Ramos e Dr.ª Patrícia Fernandes. ------------------ Procedeu-se de seguida à votação da acta da sessão anterior, a qual foi aprovada por
maioria, sendo as abstenções devidas às faltas ocorridas na sessão anterior. ------------------
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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 Tiago Henriques para tomar como mote da sua intervenção o
manifesto enviado pela FENPROF “Investir na Educação, defender a Escola Pública!”
considerando que a competitividade nas nossas sociedades, o acesso aos direitos cívicos,
políticos, sociais e económicos se prende a uma cada vez maior formação das populações,
independentemente da sua faixa etária, com especial enfoque nas novas gerações.--------------- Referiu, ainda, que o Município de Mangualde em colaboração com as entidades
centrais conseguiu, para além do novo Centro Escolar, que se proceda a uma remodelação
no Parque Escolar da Escola Secundária de Mangualde, ao ser inserida no Programa
Nacional de Remodelação das escolas secundárias. Salientou que este Programa não visa
só a infra-estruturação física das escolas, mas também o fornecimento de equipamento
didáctico, laboratorial e profissional, para que os jovens possam ser melhor inseridos no
mercado de trabalho. --------------------------------------------------------------------------------------- No seu entendimento, para que Mangualde possa ser um pólo competitivo em termos
económicos e sociais há a necessidade de diversificar as actividades económicas,
destacando a realização do evento onde se realizou a assinatura de Protocolos com diversas
entidades públicas e privadas. Destacou, também, a criação de uma infraestrutura
inovadora a nível europeu, a praia artificial, que vem responder há necessidade de investir
no sector do Turismo num território com as características do de Mangualde.
---- No seu entender, este projecto vai criar emprego, movimentação económica, fluxos
financeiros e vai atrair mais pessoas para o Concelho. É um investimento privado cabendo
ao Município dar o apoio necessário ao desenrolar da actividade para que esta possa
granjear entre os turistas e os Mangualdenses o melhor resultado possível.------------------------ O senhor Eng.º Tiago Henriques disse ainda que uma sociedade é competitiva quanto
mais competitiva for a sua Cidade, sendo as questões do urbanismo importantes, as vias

2

Fls. _________

$66(0%/(,$081,&,3$/
devem ser apelativas, funcionarem, terem bom asfalto, e é isso que se está a fazer na
Avenida Sr.ª do Castelo. ----------------------------------------------------------------------------------- O senhor Dr. Carlos Lopes disse que apesar de não concordar com o modelo de
intervenção da Parque Escolar, Mangualde só tem que se congratular.----------------------------- Quanto à contratação pública, verificou-se que o concurso público urgente, com
propostas a apresentar em vinte e quatro horas, já referido numa sessão anterior da
Assembleia Municipal, foi agora anulado procedendo-se a nova abertura de concurso com
base nos procedimentos de prazos ditos normais, tendo solicitado ao senhor Presidente da
Câmara Municipal que explicasse a situação, bem como dissesse se o Tribunal de Contas
também já solicitou ao Município de Mangualde esclarecimentos quanto a contratações
públicas urgentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal mencionou que a Parque Escolar teve três
fases de lançamento de projectos e Mangualde nunca tinha sido contemplada. A
reabilitação da Escola Secundária é uma mais valia para os Mangualdenses, para os alunos
que assim no futuro não terão que se deslocar para outras localidades em busca de
melhores condições e opções de estudo.----------------------------------------------------------------- Relativamente à Avenida Sr.ª do Castelo que ninguém acreditava que fosse possível
reabilitar, está a ser feita.----------------------------------------------------------------------------------- Em resposta ao senhor Dr. Carlos Lopes, o senhor Dr. João Azevedo confirmou os
factos expostos e explicou que o concurso urgente lançado anteriormente aconteceu para
que pudessem ser adiantados alguns procedimentos sabendo-se de antemão que mais tarde
teria que ser anulado para posteriormente se efectuar uma nova candidatura ao valor em
falta para a comparticipação da obra. -------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Tribunal de Contas este tem solicitado informação sobre vários tipos
de concurso, informações essas que têm sido fornecidas. --------------------------------------------- Quanto ao contrato com a Live It Well Events, Ld.ª aguardava questões em concreto.------ Tomou a palavra o senhor Dr. Carlos Lopes para apresentar uma moção a solicitar
cópia do estudo de sustentabilidade e orçamento/caderno de encargo da parceria público-
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privada entre a Live Beach e a Câmara Municipal de Mangualde para a construção da praia
artificial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que nunca aceitaria um projecto
que prejudicasse o Concelho de Mangualde e que os gastos da Câmara Municipal são os
que estão plasmados no protocolo de colaboração com entidades terceiras. Este projecto
foi também apresentado aos técnicos da Câmara Municipal que estimaram um gasto para o
Município de cerca de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), podendo dinamizar-se assim um
investimento privado no valor de 1.000.000,00€ (um milhão de euros).---------------------------- O senhor Dr. Carlos Lopes agradeceu os esclarecimentos prestados e disse que a
bancada do PSD nesta Assembleia Municipal faz uma oposição responsável, pelo que não
pode aceitar as explicações sem documentação que comprove os factos, até porque se trata
do erário público. Outros esclarecimentos que gostaria que fossem mencionados eram, por
exemplo, os relativos aos custos com o fornecimento de energia eléctrica, com o
abastecimento de água, com a manutenção do espaço, que considera fulcrais para um
orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal retorquiu explicando que quanto às
despesas de manutenção, estas têm que ser contabilizadas não nos três meses de
exploração da Empresa, mas sim no ano completo, porque o investimento está sediado no
Concelho, e a Câmara Municipal tem a seu encargo a gestão do espaço, que pretende
rentabilizar, podendo canalizar para esse mesmo espaço as festividades do Concelho. ---------- Interveio o senhor Dr. Carlos Lopes para dizer que apesar das explicações do senhor
Presidente da Câmara Municipal continuava sem saber quais eram os valores envolvidos
em termos de despesa e receita.--------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que não podia informar em
concreto qual seria o valor de água e luz que se iria gastar no parque nos nove meses de
gestão da Câmara Municipal, porque não sabia que festividades irão ocorrer nesse espaço,
se este vai ou não ser utilizado. O objectivo da Câmara Municipal é realizar a sua
promoção para que as pessoas o possam utilizar e se houver iniciativas há consumo de
água e luz, caso contrário, não haverá gastos. -------------------------------------------------------
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---- Posto a votação a moção apresentada pela bancada do PSD, a mesma traduz-se em
vinte três votos contra da bancada do PS e Juntas de Freguesia de Abrunhosa-a-velha,
Cunha Alta, Cunha Baixa, Fornos de Maceira Dão, Freixiosa, Lobelhe do Mato,
Mesquitela, Moimenta de Maceira Dão, Póvoa de Cervães, Santiago de Cassurrães, São
João da Fresta, Várzea de Tavares; três abstenções das Juntas de Freguesia de Mangualde,
Quintela de Azurara e Travanca de Tavares; nove votos a favor da bancada do PSD e das
Juntas de Freguesia de Alcafache e Espinho. ----------------------------------------------------------- O senhor Dr. Carlos Lopes entregou um requerimento à Mesa da Assembleia
Municipal a solicitar à Câmara Municipal cópia do estudo de viabilidade económica e
caderno de encargos para a construção da praia artificial, parceria entre a Live It Well
Events, Ldª e a Câmara Municipal de Mangualde.----------------------------------------------------- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Apreciação da Informação Escrita sobre a
actividade do município, bem como da situação financeira do mesmo” ----------------------- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------------- 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 acta 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
acta foi aprovada, por unanimidade, e assinada pelos membros da Mesa. Em seguida,
quando eram vinte e duas horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de Fevereiro, a
senhora Presidente da Assembleia Municipal, deu por terminados os trabalhos desta
sessão, encerrando-a. ------------------------------------------------------------------------------ ----------- Para constar, lavrou-se a presente acta, que vai ser assinada pelos membros da
Mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente,
_______________________
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A 1ª. Secretária,
_______________________
O 2º. Secretário,
________________________
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