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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ACTA N.º 6/2010
---- PRESIDÊNCIA: Doutora Leonor Cardoso ------------------------------------------------------- 1.ª SECRETÁRIA: Dr.ª Maria do Céu Sousa----------------------------------------------------- 2.º SECRETÁRIO: Sr. Vítor Tenreiro------------------------------------------------------------- Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro de dois mil e dez, no Auditório dos Paços
do Concelho, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de
Mangualde, que havia sido convocada nos termos legais e regimentais no passado dia
dezanove de Novembro. ----------------------------------------------------------------------------------- Sendo vinte e uma horas e dez minutos foi feita a chamada, verificando-se as
ausências dos seguintes membros municipais: Justino Marques da Costa, Presidente da
Junta de Freguesia de Alcafache, Manuel Carmo Costa, Presidente da Junta de Freguesia
da Freixiosa, Dr.ª Palmira Frutuoso, Dr. Luís Coimbra, Engenheiro Tiago Henriques, Dr.
Rui Santos e Dr. Carlos Nunes Lopes. ------------------------------------------------------------------ Justificou a falta o senhor Justino Marques da Costa. ------------------------------------------- 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 Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Chãs
de Tavares, à sessão desta Assembleia Municipal do dia 22 de Outubro. ------------------------- 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, Dr.ª Isabel
Ramos e Dr.ª Patrícia Fernandes. --------------------------------------------------------------------------ANÁLISE DA CORRESPONDÊNCIA:-------------------------------------------------------- A senhora Presidente da Assembleia Municipal leu a correspondência recebida,
ficando à disposição dos Membros da Assembleia. ---------------------------------------------------- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Contratação de empréstimo bancário” Apreciação e Votação da proposta adoptada pela Câmara Municipal. ---------------------------
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---- Interveio o senhor Filipe Ferraz para dizer que uma vez que este empréstimo se
destina à comparticipação de obras, também estas comparticipadas pelo FEDER, a
bancada do PSD não poderia deixar de o apoiar e por isso votaria a favor. Referiu,
contudo, que pessoalmente é contra o endividamento público, mas reconhecia que face aos
cortes orçamentais pelos quais as Câmaras Municipais estão a passar, este é um
mecanismo financeiro disponível e que deve ser considerado.--------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Azevedo agradeceu as palavras do
senhor Filipe Ferraz e explicou que este empréstimo tem por base a execução de obras
estruturantes para o Concelho de Mangualde e considerando que existe, hoje em dia, um
maior controlo da despesa, salientou o facto de estarmos todos face a um sinal muito
positivo para o futuro. -------------------------------------------------------------------------------------- Posto este ponto a votação, foi aprovado por unanimidade autorizar a contratação do
empréstimo bancário no valor de 835.779,97€ (oitocentos e trinta e cinco mil setecentos e
setenta e nove euros e noventa e sete cêntimos). ------------------------------------------------------- Ponto Segundo da Ordem do Dia “Regulamento para estabelecimento das normas
gerais de funcionamento do projecto “Oficina Domiciliária” - Apreciação e Votação da
proposta adoptada pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o senhor Dr. Aníbal Maltez para felicitar o executivo camarário por
ter adoptado uma medida proposta no programa eleitoral do PSD, pois trata-se de um bom
exemplo de gestão autárquica que muitas Câmaras Municipais do partido já puseram em
prática.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.-------------------------- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Regulamento para estabelecimento das normas
gerais de funcionamento do projecto do “Banco de Ajudas Técnicas do Concelho de
Mangualde” - Apreciação e Votação da proposta adoptada pela Câmara Municipal.------------ Não houve qualquer intervenção neste ponto da ordem do dia. --------------------------------- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.-------------------------- 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
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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 uma horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de
Novembro, 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,
_______________________
A 1ª. Secretária,
_______________________
O 2º. Secretário,
_______________________
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