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ACTA N.º 3/2012  

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

 ---- 1.ª SECRETÁRIA: Dr.ª Palmira Frutuoso ----------------------------------------------------   

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

 ---- Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e doze 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 dezanove de Junho.--  

 ---- Sendo vinte e uma horas e trinta minutos foi feita a chamada, verificando-se as 

ausências dos seguintes membros municipais: Dinis Alfredo Figueiredo, Dr. Lúcio Paulo 

Balula, Dr.ª Margarida Messias, Dr. António Rui Santos, Dr.ª Maria do Céu Sousa, Dr. 

Mário Figueiredo, Dr. Carlos Lopes, Luís Filipe Abrantes, João Albuquerque, Presidentes 

das Juntas de Freguesia de Alcafache, Chãs de Tavares, Espinho, Mangualde e Moimenta 

de Maceira Dão, Justino Costa, Carlos Oliveira, José Gomes, Bernardino Azevedo e 

Cândido Ramos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Justificaram as faltas os senhores: Dinis Alfredo Figueiredo, Dr. Lúcio Paulo Balula, 

Dr.ª Margarida Messias, Dr. Carlos Lopes, Presidentes das Juntas de Freguesia de 

Mangualde e Moimenta de Maceira Dão, Bernardino Azevedo e Cândido Ramos. -----------  

 ---- Nos termos do artigo 76º, nº 4, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tendo-se apresentado à presente sessão o senhor 

Serafim Ferreira Gomes Tavares, foi verificada a sua identidade e legitimidade, pelo que 

se considera legitimo substituto de membro municipal. ------------------------------------------- 

 ---- Estiveram presentes, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Joaquim 

Patrício, os senhores Vereadores Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes e Dr.ª Isabel 

Ramos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Azevedo, chegou à sessão desta 

Assembleia Municipal quando eram vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. ---------  
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 ---- Procedeu-se de seguida à votação da ata da sessão anterior, de trinta de Abril, a qual 

foi aprovada por maioria, sendo as abstenções devidas a ausências à sessão anterior.  -------  

------ANÁLISE DA CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente da Assembleia Municipal leu a correspondência recebida, 

ficando à disposição dos Membros da Assembleia. -------------------------------------------------  

------ De registar, nos termos do artigo 4º do Regimento da Assembleia Municipal, 

complementado com o mais estabelecido no artigo 76º e 79º do Decreto-Lei nº 169/99, de 

18 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com a alteração 

da Lei nº 67/2007, de 31 de Dezembro, os pedidos de renúncia de mandato do senhor Dr. 

João Ricardo Teles Alves, e da senhora Dr.ª Teresa Margarida Albuquerque Lopes, 

membros municipais que apresentaram os seus requerimentos a seis de Junho e vinte e um 

de Junho corrente, respetivamente, tendo sido afixados os respetivos Editais.  -----------------  

 ----  A substituição do senhor Dr. João Ricardo Teles Alves e da Dr.ª Teresa Margarida 

Albuquerque Lopes foi feita nos termos do artigo 79º, já mencionado, pela senhora 

Adelaide Maria da Conceição Leal de Almeida e pelo senhor Serafim Ferreira Gomes 

Tavares, respetivamente.  -------------------------------------------------------------------------------  

------ Também nos termos do artigo 3º do Regimento da Assembleia Municipal, 

complementado com o mais estabelecido nos artigos 77º e 79º do Decreto-Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi dada 

informação sobre o pedido de suspensão de mandato pelo período de cento e oitenta dias, 

do senhor deputado municipal, Dr. Carlos Nunes Lopes, que apresentou o seu pedido a 23 

de Junho corrente. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Este pedido deve-se ao facto de ter assumido funções profissionais no Gabinete do 

Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.  ------------------------  

 ----  Segundo o artigo 3º, nº 2 do mencionado Regimento, a senhora Presidente da 

Assembleia Municipal em exercício questionou se alguém pretendia fazer a apreciação a 

este pedido, ao qual não houve intervenções.  ------------------------------------------------------- 
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 ----  A senhora Doutora Leonor Cardoso referiu que o período de tempo era contado a 

partir do presente dia e que a substituição do senhor Dr. Carlos Lopes iria ser feita nos 

termos do artigo 79º, já referido, pelo senhor Joaquim Silva da Costa.  -------------------------  

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

 ---- Tomou a palavra a senhora Dr.ª Fernanda Monteiro para dizer que a bancada do 

P.S.D. se congratulava com a inauguração do Lar “Padre Lobinho”, que ocorreu no dia 

vinte e cinco do corrente, pois era mais uma valência social que iria estar ao serviço da 

comunidade, e daí prestar um louvor à Fabrica da Igreja de Mangualde que levou a cabo a 

construção deste equipamento. -------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Dr.ª Fernanda Monteiro questionou o senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal sobre a situação atual da obra de requalificação da Avenida da Senhora do 

Castelo, uma vez que houve concurso público e a obra foi adjudicada, questionando ainda 

para quando estava prevista a consignação da obra/começo dos trabalhos; também 

questionou sobre o ponto de situação da Unidade de Saúde Familiar, pois as obras estavam 

paradas e gostaria de saber qual o motivo; outro assunto relativamente ao qual gostaria de 

saber uma resposta, dizia respeito à Praia de Mangualde, ao apuramento dos custos 

imputados ao Município de Mangualde relativamente ao ano de dois mil e onze. -------------  

 ---- Interveio o senhor Eng.º Joaquim Patrício para responder que quanto à requalificação 

da Avenida Senhora do Castelo, esta era uma obra comparticipada, e o senhor Secretário 

de Estado entender que todas as obras comparticipadas pelo QREN terem de ser 

reavaliadas. A Câmara de Mangualde aguarda o visto do Tribunal de Contas e orientações 

mais concretas do Ministério que tutela este setor. No referente à Unidade de Saúde 

Familiar foi adjudicada a obra a um empreiteiro que neste momento está com dificuldades 

financeiras, pelo que a Câmara Municipal está em negociações para resolver o problema. 

Quanto aos custos relativos à Praia de Mangualde, o Senhor Vice-Presidente referiu que 

todo e qualquer investimento efetuado pela Câmara Municipal foi protocolado e logo que 

possível estará disponível toda a informação solicitada. -------------------------------------------  
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 ---- O senhor Eng.º Tiago Henriques, em nome da bancada do P.S. também se congratulou 

com a inauguração do Lar “Padre Lobinho”, pois era importante, e num momento como 

este, que as instituições de cariz social criassem espaços desta natureza.  -----------------------  

 ---- Congratulou-se também que, após vinte anos, o estradão entre St.º Amaro e Cubos 

esteja finalmente dotado de infraestruturas básicas e de comunicação, assim como dentro 

de algumas semanas estaria concluída a Circular Norte. Também em S. João da Fresta, e 

após trinta e seis anos de poder local, finalmente havia rede de esgotos, água canalizada e 

asfaltamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Apreciação da Informação Escrita sobre a 

atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo” ---------------------  

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

 ---- Ponto Segundo da Ordem do Dia “Regulamento de Apoio ao Associativismo 

Cultural e Recreativo” – Aprovação e Votação da proposta adotada 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 “Regulamento do Movimento Associativo 

Desportivo” - Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal ------------  

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

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

 ---- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Primeira Revisão das Grandes Opções do Plano 

para o ano de 2012/Plano Plurianual de Investimentos” - Aprovação e Votação da 

proposta adotada pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------ 

 ---- A senhora Presidente da Assembleia Municipal propôs que os pontos quarto e quinto, 

pela sua inerência, fossem discutidos em conjunto, o que foi aceite por unanimidade. --------  

 ---- A senhora Dr.ª Fernanda Monteiro afirmou que o sentido de voto da bancada do 

P.S.D. seria de voto contra, por uma questão de coerência, e porque assim foi aquando da 

votação destes documentos em Dezembro do último ano. -----------------------------------------  
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 ---- A senhora Dr.ª Fernanda Monteiro questionou ainda, e uma vez que esta revisão se 

devia ao fato de haver alterações com o prazo previsto para a construção do Quartel da 

G.N.R., se também houve alterações ao financiamento para a mesma. --------------------------  

 ---- O senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Azevedo, retorquiu que a 

construção do novo Quartel da G.N.R. é financiada a 100% pelo Estado e daí só agora se 

poder lançar o concurso público da obra. -------------------------------------------------------------   

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

e cinco votos contra da bancada do P.S.D. ----------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Quinto da Ordem do Dia “Primeira Revisão ao Orçamento para o ano de 

2012” - Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal. -------------------  

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

e cinco votos contra da bancada do P.S.D. ----------------------------------------------------------- 

 ---- Ponto Sexto da Ordem do Dia “Autorização Prévia para assunção de Compromisso 

Plurianual de acordo com a Lei n.º 8/2012, de 21/2 – Construção do Novo Quartel da 

G.N.R.” - Aprovação e Votação da proposta apresentada pelo Presidente da Câmara 

Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---- Ponto Sétimo da Ordem do Dia “Decisão de interesse público municipal da 

empresa FELMICA – Minerais Industriais, S.A.” - Aprovação e Votação da proposta 

adotada pela Câmara Municipal ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---- Posto este ponto à votação, foi aprovado por unanimidade que a empresa FELMICA, - 

Minerais Industriais, S.A. sita à Quinta do Ribeiro, freguesia de Moimenta de Maceira Dão 

e concelho de Mangualde, no que se refere à legalização/ampliação do pavilhão destinado 

a separação ótica, balneários do pavilhão M1, oficina, estação de serviço e ETAR I, se 

reveste de interesse público municipal. --------------------------------------------------------------
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 ---- Ponto Oitavo da Ordem do Dia “Desafetação do Domínio Público de uma parcela 

de Terreno – Qtª da Bizarra/Vigia e Gândara” - Aprovação e Votação da proposta 

adotada pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 ---- Posto este ponto à votação, foi aprovado por unanimidade desafetar do domínio 

público a parcela de terreno com 188,00 m2, junto aos loteamentos da Quinta da 

Bizarra/Vigia e Gândara, a confrontar a norte com Rua Dona Leonor, a nascente 

Município de Mangualde, sul com Raúl Daniel Pacheco Simões e a poente com Joaquim 

Albuquerque Tavares, e consequente integração no domínio privado municipal, após 

apreciação pública. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Nono da Ordem do Dia “Alteração ao Mapa de Pessoal” - Aprovação e 

Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------  

 ---- A senhora Dr.ª Fernanda Monteiro, em nome da bancada do P.S.D., congratulou-se 

que tenham sido previstos/revistos no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal mais doze 

lugares de assistentes operacionais/auxiliares da ação educativa, e, uma vez que no ano 

transato foi aberto concurso também para assistentes operacionais/apoio educativo, 

gostaria de fazer em que fase se encontra o mesmo, sabendo que também no mesmo ano 

houve vários contratos rescindidos por caducidade sem possibilidade legal de renovação. ---  

 ---- O senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. João Azevedo, disse que o concurso 

aberto para a categoria de assistentes operacionais/apoio educativo estava para apreciação 

do júri e esperava-se que terminasse dentro dos prazos. Quanto à criação dos novos doze 

lugares, houve reuniões com os agentes da educação do Concelho e daí se concluiu que era 

necessário salvaguardar esta situação. Salientou ainda que de qualquer forma a Câmara 

Municipal tem que acatar a Lei dos compromissos e uma vez que está com problemas 

financeiros terá que aguardar informações mais concretas. ----------------------------------------  

 ---- A senhora Dr.ª Fernanda Monteiro questionou sobre quais eram as informações que se 

aguardavam. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. João Azevedo informou que se aguardava parecer da DGAL quanto à 

possibilidade de se abrir concurso para esta área da educação. ------------------------------------  
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---- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por maioria com vinte e um votos a 

favor e as abstenções da Dr.ª Fernanda Monteiro, Sr. Serafim Tavares, Dr. João Tavares e 

Sra. D. Adelaide Almeida, da bancada do P.S.D. --------------------------------------------------  

 ---- Ponto Décimo da Ordem do Dia “Listagem de Compromissos Plurianuais 

assumidos no período de 22 de Fevereiro a 27 de Junho ao abrigo da autorização 

prévia concedida pela Assembleia Municipal de Mangualde nos termos do art.º 6º, n.º 

1, al. c), da Lei n.º 8/2012, de 21/2” – conhecimento. ---------------------------------------------  

 ---- A senhora Dr.ª Fernanda Monteiro sugeriu que a redação do ponto décimo fosse 

“Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos no período de 22 de Fevereiro a 27 de 

Junho ao abrigo da autorização prévia concedida pela Assembleia Municipal de 

Mangualde nos termos do art.º 6º, n.º 1, al. c), da Lei n.º 8/2012, de 21/2” – conhecimento, 

e não “Listagem Compromissos Plurianuais - Lei n.º 8/2012, de 21/2” - Aprovação e 

Votação da proposta adotada pelo Presidente Câmara Municipal”, o que foi aprovado por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente da Assembleia Municipal, Doutora Leonor Cardoso solicitou 

que fosse tomada em conta, na listagem, mais um compromisso assumido hoje, dia vinte e 

sete de Junho, com o fornecedor “Joia da Beira – Produtos Alimentares”, o que foi 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

---- A Assembleia Municipal de Mangualde tomou conhecimento. -----------------------------  

 ---- 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 ata 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 ata 

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 sete de Junho, a senhora Presidente 

da Assembleia Municipal, deu por terminados os trabalhos desta sessão, encerrando-a. ------ 

 ------ Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa.  

A Presidente, 
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_______________________ 

A 1ª. Secretária, 

_______________________ 

O 2º. Secretário, 

_______________________


