
  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

EDITAL 

 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

 

 ------ Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais, professora universitária, Presidente da 

Assembleia Municipal de Mangualde,  --------------------------------------------------------------------  

 ------ TORNA PÚBLICO, em cumprimento do estatuído no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, complementado com o mais estabelecido no respetivo Regimento, que esta 

Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária do dia 28 de junho de 2018 deliberou o 

seguinte relativamente aos pontos constantes da ordem do dia: ---------------------------------------  

 

                ORDEM DO DIA: 

 

PONTO PRIMEIRO:   

“Apreciação da Informação Escrita sobre a atividade do município, bem como da situação 

financeira do mesmo.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO SEGUNDO: 

“Segunda Revisão às Grandes Opções do Plano para o ano de 2018/Plano Plurianual de 

Investimentos” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal – 

APROVADO POR MAIORIA (com vinte e quatro votos a favor e cinco abstenções). ----------   

 

PONTO TERCEIRO: 

“Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de 2018” – Aprovação e Votação da proposta 

adotada pela Câmara Municipal – APROVADO POR MAIORIA (com vinte e quatro votos a 

favor e cinco abstenções). ----------------------------------------------------------------------------------    

 

…/… 

 

 

 



 

…/… 

 

PONTO QUARTO: 

“Prestação de Contas Consolidada 2017” - Apreciação e Votação da proposta adotada pela 

Câmara Municipal – APROVADO POR MAIORIA (com vinte e três votos a favor, cinco votos 

contra e uma abstenção). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO QUINTO: 

“Informação interna n.º 541/2018 do serviço de execuções fiscais, de 3 de maio, para 

correção da informação interna n.º 340/2018, de 19 de março, referente à declaração de 

prescrição de processos de execução fiscal dos meses de maio e junho de 2017” – Votação da 

Retificação de deliberação de acordo com proposta da Câmara Municipal – APROVADO POR 

MAIORIA (com vinte e oito votos a favor e uma abstenção), retificar a deliberação de acordo 

com proposta da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO SEXTO: 

“Contração de empréstimo bancário” - Apreciação e Votação da proposta adotada pela Câmara 

Municipal – APROVADO POR MAIORIA (com vinte e quatro votos a favor e cinco votos 

contra), aprovar a contração de empréstimo no valor de 1294769,91€, para financiamento dos 

projetos de investimento, com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO SÉTIMO: 

“Pavimentação da Estrada da Barragem de Fagilde – Declaração de Interesse Municipal 

pela Assembleia Municipal de Mangualde” - Aprovação e Votação da proposta adotada pela 

Câmara Municipal – APROVADO POR MAIORIA (com vinte e oito votos a favor e uma 

abstenção), declarar de interesse público a concretização da pavimentação da Estrada da Barragem 

de Fagilde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO OITAVO: 

“Loteamento da Zona Industrial de São Cosmado – 1º aditamento -  Desafetação do Domínio 

Público” - Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal – APROVADO 

POR MAIORIA (com vinte e três votos a favor e seis abstenções), desafetar do domínio público 

2818m2, resultantes da opção pela não execução do arruamento lateral, e por consequência da 

aprovação do projeto de alteração ao Loteamento da Zona Industrial de São Cosmado.---------------   

 

PONTO NONO: 

“Interpretação do RMUE – aplicabilidade do artigo 22º, e al.) a) do n.º 5 do artigo 21º do 

RMUE a edifícios e anexos de apoio à atividade agrícola/florestal” – Conhecimento – A 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANGUALDE TOMOU CONHECIMENTO. --------------------  

 

…/… 

 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

…/… 

 

 

PONTO DÉCIMO: 

“Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos pela Câmara Municipal de 

Mangualde, no período de 18 abril de 2018 a 18 de junho de 2018, ao abrigo da 

autorização prévia concedida pela Assembleia Municipal de Mangualde, de 20 de 

dezembro de 2017, nos termos do art.º 6º, n.º 1, al. c), da Lei n.º 8/2012, de 21/2” – 

Conhecimento – A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANGUALDE TOMOU 

CONHECIMENTO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Para constar se publica este edital, e outros de igual teor, que vão ser divulgados nos 

termos habituais.   

 

 

 

Paços do Concelho, 29 de junho de 2018 

 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

_____________________________ 

(Doutora Leonor Pais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/PO 

 



 

 


