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ACTA N.º 3/2011 

 ---- PRESIDÊNCIA: Doutora Leonor Cardoso ----------------------------------------------------  

 ---- 1.ª SECRETÁRIA: Dr.ª Lisete Cabral  --------------------------------------------------------   

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

 ---- Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e onze e 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 vinte e um de Junho.  

 ---- Sendo vinte e uma horas foi feita a chamada, verificando-se as ausências dos seguintes 

membros municipais: Dr.ª Palmira Frutuoso, Dr. Luís Coimbra, Dr.ª Margarida Messias, 

Dr.ª Cristina Matos, Dr. Aníbal Maltez, senhor João Albuquerque, Dr. Carlos Lopes, e 

senhores José Gomes e Cândido Ramos, Presidentes das Juntas de Freguesia de Espinho e 

Moimenta de Maceira Dão, respectivamente. -------------------------------------------------------  

 ---- Justificou a falta a senhora Dr.ª Palmira Frutuoso. --------------------------------------------  

 ---- 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(s) senhor(es): Carlos Manuel Oliveira, Presidente da Junta de 

Freguesia das Chãs de Tavares, à sessão desta Assembleia Municipal do dia 28 de Abril de 

2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- 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.ª Maria José Coelho, Senhor João Lopes, Dr. Sobral Abrantes 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 a ausências à sessão anterior.  ----------------------------  

------ANÁLISE DA CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------------------------  
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 ---- 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 Filipe Ferraz para questionar o senhor Presidente da Câmara 

Municipal no que se refere: ao protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e o 

Grémio de Mangualde; ao protocolo para a remodelação do Campo Conde de Anadia; à 

construção do novo Quartel da GNR; à Unidade de Saúde Familiar; à construção do parque 

escolar; à requalificação da Avenida Sr.ª do Castelo; à Circular Norte; e à situação dos 

protocolos de investimento assinados com trinta e duas empresas, caso já se encontrem 

instaladas, uma vez que a zona industrial está a ser reformulada. ---------------------------------  

 ---- Tomou a palavra o senhor engenheiro Tiago Henriques que felicitou, em nome da 

bancada do PS, o Partido Social-democrata pela vitória alcançada nas legislativas de cinco 

de Junho corrente, fazendo votos dos maiores sucessos políticos na gestão do País. Fazia 

ainda votos sinceros para que o PSD desta Assembleia Municipal pudesse fazer, por 

Mangualde, junto do Governo, aquilo que o PS fez em idênticas situações, quando não era 

poder na Câmara Municipal, mas havia a possibilidade de influenciar as decisões 

governamentais e trazer para Mangualde investimento e novas instituições. -------------------  

 ---- O senhor engenheiro Tiago Henriques salientou ainda o facto de Mangualde vir a ser 

alvo de um novo investimento privado de cerca de 22.000.000,00 € (vinte e dois milhões 

de euros), da Sonae Indústria, que criará em Mangualde uma Central de Biomassa. ----------  

 ---- Salientou ainda a existência de mais um apoio à economia local, cumprindo uma 

promessa deste executivo camarário, no sentido de apoiar a expansão da PSA-

Peugeot/Citroën, consubstanciado pelo encerramento e efectivação da rua que atravessava 

a localização da empresa. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Realçou também os melhoramentos feitos no acesso à Igreja Matriz, com funcionários 

da Câmara Municipal, dando assim um aspecto mais digno a um monumento do Concelho 

com cerca de novecentos anos. -------------------------------------------------------------------------  

 ---- E terminou referindo que a Praia artificial é uma realidade e que, independentemente 

do seu maior ou menor sucesso futuro, deverá deixar orgulhosos os Mangualdenses. Os 
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comerciantes locais já notaram algumas diferenças, pois este investimento traz turistas ao 

Concelho e conseguiu criar postos de trabalho. Congratulou também a Câmara Municipal 

de Mangualde por ter disponibilizado aos estudantes do Concelho os bilhetes para a 

entrada no recinto da Praia, a que tinha direito pelo contrato. -------------------------------------   

 ---- O senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Azevedo, parabenizou a bancada 

do PSD pela vitória do Partido Social-democrata nas últimas legislativas e referiu que 

contava com a colaboração dos senhores membros desta Assembleia Municipal para atrair 

investimentos para o Concelho de Mangualde. ------------------------------------------------------  

 ---- Quanto às questões levantadas pelo senhor Filipe Ferraz, informou que: vai ser lançada 

a candidatura para a comparticipação pelo QREN e RUCI (Redes Urbanas para a 

Competitividade e Inovação) das obras de restauro do Grémio de Mangualde, pois existe 

um projecto de parceria com várias empresas de Mangualde; quanto ao parque escolar se 

aguarda a comunicação do Governo/Parque Escolar para o cumprimento dos protocolos 

estabelecidos; para a construção do Quartel da GNR já foi elaborado o projecto de 

arquitectura; relativamente ao Campo Conde de Anadia, já foi acordado com a Direcção do 

Grupo Desportivo de Mangualde iniciar o processo físico no próximo ano, no entanto o 

projecto já se encontra numa fase adiantada; no referente à Avenida da Senhora do Castelo 

existe o problema do Tribunal de Contas. De facto, foi feito um concurso urgente, o visto 

do Tribunal veio chumbado e a Câmara Municipal recorreu, pelo que se aguardam novos 

desenvolvimentos, nomeadamente a suspensão do concurso inicial e abertura de um novo 

para garantir as verbas já candidatadas e aprovadas. O senhor Presidente informou ainda 

que a Câmara Municipal aguarda também o visto do Tribunal de Contas para avançar com 

a obra da Circular Norte; referindo que quanto aos Protocolos, existem contratos promessa 

assinados com as entidades que subscreveram o Acordo de Intenções com a Câmara 

Municipal, onde esta se compromete ter a Zona do Salgueiro totalmente legalizada até ao 

dia trinta e um de Dezembro de dois mil e onze; por fim, fez saber que quanto à Unidade 

de Saúde Familiar, foi feito/assinado o contrato com a empresa que ganhou o concurso 

para terminar a obra e também se aguarda o visto do Tribunal de Contas. ----------------------  
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 ---- 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. ---------------------------------------  

 ---- Ponto Segundo da Ordem do Dia “Alteração Parcial ao Plano Director Municipal” 

– Aprovação e Votação da proposta adoptada pela Câmara Municipal --------------------------  

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

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ----------------------  

 ---- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Associação de Municípios da Região do Planalto 

Beirão – Contratação de Empréstimo Bancário” – Aprovação e Votação da proposta 

adoptada pela Câmara Municipal ---------------------------------------------------------------------- 

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

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte e nove votos 

a favor e a abstenção do Dr. Rui Santos da bancada do PS. --------------------------------------  

 ---- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Alteração ao Regulamento de Trânsito da Cidade 

de Mangualde” - Aprovação e Votação da proposta adoptada pela Câmara Municipal. -----  

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

 ---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------  

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

 ---- Não houve qualquer intervenção. ----------------------------------------------------------------  

 ---- 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 maioria, e assinada pelos membros da Mesa. Em seguida, quando 

eram vinte e uma horas e trinta minutos do dia trinta de Junho, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Presidente, 

_______________________ 

A 1ª. Secretária, 

_______________________ 

O 2º. Secretário, 

_______________________


