RESUMO DA ATA Nº 02/2017
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE JANEIRO DE 2017
------ Em cumprimento do disposto nos n.ºs. 1 e 2, do art.º 56.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, complementado com
o n.º 2, do art.º 22.º do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal de Mangualde, aprovado
na primeira reunião do mandato 2013/2017, realizada em 24 de outubro de 2014, e alterado na
reunião de 19 de dezembro de 2016, tornam-se públicas as deliberações tomadas pela câmara
municipal na sua reunião ordinária realizada em 19 de janeiro de 2017. -------------------------------------- PRESENÇAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidência da reunião: ------------------------------------------------------------------------------------------ Presidente da câmara, Dr. João Nuno Ferreira Gonçalves de Azevedo. --------------------------------- Vereadores presentes: -------------------------------------------------------------------------------------------- Eng.º Joaquim Manuel Patrício Ferreira; ------------------------------------------------------------------------ Dr. Frederico Paulo Saraiva de Albuquerque Assunção, em substituição do senhor Dr. Aníbal
Maltez; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dr.ª Maria José de Jesus da Silva Coelho; ---------------------------------------------------------------------- Sr. João Fernando Albuquerque Lopes; ------------------------------------------------------------------------- Dr. Joaquim Lúcio Trindade Messias; --------------------------------------------------------------------------- Dr. Rui Manuel Moreira Ardérius. ------------------------------------------------------------------------------- Secretário/a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dr.ª Maria Gracinda Gomes Lopes Pinheiro da Rocha, Chefe da Divisão Administrativa. ----------- HORA DE ABERTURA --------------------------------------------------------------------------------------------- Dez horas e quinze minutos.-------------------------------------------------------------------------------------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2017 ------------------------- Foi aprovada, por unanimidade, por se verificar a sua conformidade com a respetiva minuta
aprovada no final da reunião. Atendendo a que a mesma foi previamente distribuída ao senhor
presidente da câmara e a todos os senhores vereadores, estes dispensaram a sua leitura, conforme
previsto no art.º 4.º, do Dec.-Lei n.º 45.362, de 21 de novembro de 1963. ----------------------------1

------ Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os
vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr.
Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor Dr. Rui Ardérius e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. ----------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA --------------------------------------------------------------------------- Operações Orçamentais: 2 344 252,23 € (dois milhões trezentos e quarenta e quatro mil
duzentos e cinquenta e dois euros e vinte e três cêntimos). ------------------------------------------------------- Operações não Orçamentais 324 282,06 € (trezentos e vinte e quatro mil duzentos e oitenta
e dois euros e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- A câmara municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------- Ao abrigo do disposto no artigo 52.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
conjugado com o disposto no art.º 11.º, do Regimento das Reuniões, em cada reunião ordinária
desta câmara municipal há um período de antes da ordem do dia, com a duração máxima de
sessenta minutos, para tratamento de assuntos gerais de interesse para a autarquia. ------------------------ Na presente reunião e durante o referido período de antes da ordem do dia foi abordado o
seguinte assunto:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Voto de pesar pelo falecimento do senhor Dr. Mário Soares, como ex-Presidente da República
e ex-Primeiro Ministro e sendo também considerado uma das figuras mais importantes da
democracia em Portugal; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Guilherme Pinto, presidente da câmara municipal de
Matosinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTOS DIVERSOS ------------------------------------------------------ PROCEDIMENTO PARA ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO DA CENTRAL DE COMPRAS DA CIM VISEU DÃO LAFÕES
(AQ-04/2015), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO DE
2017 – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM 05 DE JANEIRO DE 2017 E APROVAÇÃO
DE NOVA MINUTA DO CONTRATO - PROCESSO N.º 063-F/2016 -------------------------------------
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------ Entretanto colocado este assunto à votação a câmara municipal deliberou, por unanimidade,
revogar a deliberação tomada na reunião ordinária realizada em 05 de janeiro de 2017 no âmbito
deste processo e aprovar a atual redação da minuta do contrato a celebrar entre o município de
Mangualde e a EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A., no âmbito do procedimento
para adjudicação do fornecimento de energia elétrica ao abrigo do Acordo Quadro da Central de
Compras da CIM Viseu Dão Lafões (AQ-04/2015), no período compreendido entre 1 de janeiro e
31 de dezembro de 2017, em cumprimento do disposto no art.º 98.º, conjugado com o art.º 375.º,
ambos do Código de Contratação Pública (CCP), aprovado pelo Dec.-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, na redação dada pelo Dec.-Lei n.º 278/2009, de 02 de outubro e pelo Dec.-Lei n.º
149/2012, de 12 de julho, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental
assegurar a validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação,
com demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. ---------------------------------- Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os
vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr.
Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. ---------- COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS QUE ESTABELECE A LIGAÇÃO DO BAIRRO DAS
LAMEIRINHAS AO COLETOR PRINCIPAL DE FORNOS DE MACEIRA DÃO – HOMOLOGAÇÃO
DE AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM E CONSTRUÇÃO DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS
SUBSCRITA POR JOSÉ PEIXOTO DA FONSECA ------------------------------------------------------------------- Terminada a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade,
homologar a presente autorização de passagem e construção de coletor de águas residuais, subscrita
por José Peixoto da Fonseca, nas condições e termos em que se encontra exarado/a, devendo os
serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os
elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito
pelo quadro legal e regulamentar aplicável. -------------------------------------------------------------------------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTIAGO DE CASSURRÃES - APROVAÇÃO
DA MINUTA DO PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O PERÍODO DE
01 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 -------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do presente protocolo de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal
de Mangualde e a Associação Cultural e Desportiva de Santiago de Cassurrães, cujo período de
vigência é de oito meses, decorrendo de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2017, com uma
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comparticipação financeira/subsídio mensal no valor de 1 250,00 € (mil duzentos e cinquenta
euros), com exceção dos meses de maio, junho, julho e agosto, devendo os serviços responsáveis
pela operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao
cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e
regulamentar aplicável. O referido protocolo de desenvolvimento desportivo considera-se aqui
fielmente reproduzido, ficando o original arquivado na Pasta dos Protocolos, depois de legalizado.
------ Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os
vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr.
Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. ---------- CASA DO POVO DE MANGUALDE - APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO DE
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO E 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do presente protocolo de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal
de Mangualde e a Casa do Povo de Mangualde, cujo período de vigência é de doze meses,
decorrendo de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2017, com uma comparticipação
financeira/subsídio mensal no valor de 2 500,00 € (dois mil e quinhentos euros) no mês de janeiro
e de 1 000,00 € (mil euros) nos restantes meses do ano, devendo os serviços responsáveis pela
operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao
cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e
regulamentar aplicável. O referido protocolo de desenvolvimento desportivo considera-se aqui
fielmente reproduzido, ficando o original arquivado na Pasta dos Protocolos, depois de legalizado.
------ Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os
vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr.
Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. ---------- CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ - APROVAÇÃO DA MINUTA DO
PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO
E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------ Após a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do presente protocolo de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal
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de Mangualde e o Centro Recreativo e Cultural de Santo André, cujo período de vigência é de dez
meses, decorrendo de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2017, com uma comparticipação
financeira/subsídio mensal no valor de 500,00 € (quinhentos euros), com exceção dos meses de
junho e julho, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a
validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com
demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. O referido protocolo de
desenvolvimento desportivo considera-se aqui fielmente reproduzido, ficando o original arquivado
na Pasta dos Protocolos, depois de legalizado. ----------------------------------------------------------------------- Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os
vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr.
Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. ---------- ESTRELA DO MONDEGO FUTEBOL CLUBE - APROVAÇÃO DA MINUTA DO
PROTOCOLO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO
E 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------ Após a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do presente protocolo de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal
de Mangualde e o Estrela do Mondego Futebol Clube, cujo período de vigência é de dez meses,
decorrendo de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2017, com uma comparticipação
financeira/subsídio mensal no valor de 1 800,00 € mil e oitocentos euros) no mês de janeiro e de
800,00 € (oitocentos euros) nos restantes meses do ano, com exceção dos meses de junho e julho,
devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de
todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do
respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. O referido protocolo de desenvolvimento
desportivo considera-se aqui fielmente reproduzido, ficando o original arquivado na Pasta dos
Protocolos, depois de legalizado. --------------------------------------------------------------------------------------- Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os
vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr.
Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. ---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ GIGANTES SPORT MANGUALDE - APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO DE
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO E 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do presente protocolo de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal
de Mangualde e o Gigantes Sport Mangualde, cujo período de vigência é de dez meses, decorrendo
de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2017, com uma comparticipação financeira/subsídio
mensal no valor de 1 000,00 € (mil euros), com exceção dos meses de junho e julho, devendo os
serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os
elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito
pelo quadro legal e regulamentar aplicável. O referido protocolo de desenvolvimento desportivo
considera-se aqui fielmente reproduzido, ficando o original arquivado na Pasta dos Protocolos,
depois de legalizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os
vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr.
Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. ---------- Nesta fase da reunião e no que respeita à aprovação do protocolo de desenvolvimento
desportivo a celebrar com o Grupo Desportivo de Mangualde, o senhor vice-presidente da câmara
municipal, Eng.º Joaquim Patrício, alegou impedimento para participar na discussão e na votação
deste assunto pelo facto de ser o presidente da assembleia geral, ausentando-se temporariamente
da sala. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GRUPO DESPORTIVO DE MANGUALDE - APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO E 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do presente protocolo de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal
de Mangualde e o Grupo Desportivo de Mangualde, cujo período de vigência é de oito meses,
decorrendo de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2017, com uma comparticipação
financeira/subsídio mensal no valor de 10 000,00 € (dez mil euros) no mês de janeiro e de 5 000,00
(cinco mil euros) de fevereiro a dezembro, com exceção dos meses de junho, julho, agosto e
setembro, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a
validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com
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demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. O referido protocolo de
desenvolvimento desportivo considera-se aqui fielmente reproduzido, ficando o original arquivado
na Pasta dos Protocolos, depois de legalizado. ----------------------------------------------------------------------- Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo presentes
na reunião, designadamente os vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta
reunião em substituição do Dr. Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes,
senhor Dr. Joaquim Messias, senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara
municipal, Dr. João Azevedo. -------------------------------------------------------------------------------------------- Não participou na discussão e na votação deste assunto o senhor vice-presidente da câmara
municipal, Eng.º Joaquim Patrício, que alegou impedimento pelo facto de ser o presidente da
assembleia geral do Grupo Desportivo de Mangualde. ------------------------------------------------------------- Entretanto o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício, regressou à
sala para participar na discussão e na votação dos restantes assuntos da ordem do dia da presente
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MOIMENTA DO DÃO FUTEBOL CLUBE - APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO E 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do presente protocolo de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal
de Mangualde e o Moimenta do Dão Futebol Clube, cujo período de vigência é de oito meses,
decorrendo de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2017, com uma comparticipação
financeira/subsídio mensal no valor de 1 250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), com exceção
dos meses de maio, junho, julho e agosto, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização
procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da
presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável.
O referido protocolo de desenvolvimento desportivo considera-se aqui fielmente reproduzido,
ficando o original arquivado na Pasta dos Protocolos, depois de legalizado. ---------------------------------- Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os
vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr.
Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. -----

7

------ PEDRELES BEIRA DÃO CLUBE - APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO DE
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO E 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a apreciação deste assunto a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do presente protocolo de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal
de Mangualde e o Pedreles Beira Dão Clube, cujo período de vigência é de onze meses,
decorrendo de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2017, com uma comparticipação
financeira/subsídio mensal no valor de 5 000,00 € (cinco mil euros) no mês de janeiro e de 1 000,00
€ (mil euros) nos restantes meses, com exceção do mês de julho, devendo os serviços responsáveis
pela operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao
cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e
regulamentar aplicável. O referido protocolo de desenvolvimento desportivo considera-se aqui
fielmente reproduzido, ficando o original arquivado na Pasta dos Protocolos, depois de legalizado.
------ Votaram favoravelmente nesta deliberação todos os membros do órgão executivo,
designadamente o senhor vice-presidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício e os
vereadores, senhor Dr. Frederico Assunção que se encontrava nesta reunião em substituição do Dr.
Aníbal Maltez, senhora Dr.ª Maria José Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Joaquim Messias,
senhor Dr. Rui Ardérius, e ainda o senhor presidente da câmara municipal, Dr. João Azevedo. ---------- PRIMEIRA MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO
DE 2017/PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – APROVAÇÃO --------------------------------------- Colocado este ponto à votação, a câmara municipal deliberou aprovar a primeira
modificação/alteração às Grandes Opções do Plano para o ano de 2017/Plano Plurianual de
Investimentos e Atividades Mais Relevantes, devendo os serviços responsáveis pela
operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao
cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e
regulamentar aplicável, ficando os documentos originais arquivados na pasta anexa ao livro de atas,
depois de legalizados, considerando-se aqui fielmente reproduzidos. ------------------------------------------ Abstiveram-se nesta deliberação os senhores vereadores eleitos pela lista da coligação
PPD/PSD.CDS-PP, Dr. Frederico Assunção, que se encontrava nesta reunião em substituição do
Dr. Aníbal Maltez, e Dr. Joaquim Messias, que justificou esta abstenção por se tratar de uma
alteração pontual às Grandes Opções do Plano para o ano de 2017 e não tendo a ver com o
conteúdo do documento que justificou o voto contra aquando da respetiva aprovação. ------------------- Votaram a favor os restantes membros do órgão executivo, designadamente o senhor vicepresidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício, os vereadores, senhora Dr.ª Maria José
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Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Rui Ardérius e ainda o senhor presidente da câmara
municipal, Dr. João Azevedo. -------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMEIRA MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017 –
APROVAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocado este ponto à votação, a câmara municipal deliberou aprovar a primeira
modificação/alteração ao orçamento do corrente ano, devendo os serviços responsáveis pela
operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os elementos necessários ao
cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito pelo quadro legal e
regulamentar aplicável, ficando os documentos originais arquivados na pasta anexa ao livro de atas,
depois de legalizados, considerando-se aqui fielmente reproduzidos. ------------------------------------------ Abstiveram-se nesta deliberação os senhores vereadores eleitos pela lista da coligação
PPD/PSD.CDS-PP, Dr. Frederico Assunção, que se encontrava nesta reunião em substituição do
Dr. Aníbal Maltez, e Dr. Joaquim Messias, que justificou esta abstenção por se tratar de uma
alteração pontual ao Orçamento para o ano de 2017 e não tendo a ver com o conteúdo do
documento que justificou o voto contra aquando da respetiva aprovação. ------------------------------------ Votaram a favor os restantes membros do órgão executivo, designadamente o senhor vicepresidente da câmara municipal, Eng.º Joaquim Patrício, os vereadores, senhora Dr.ª Maria José
Coelho, senhor João Lopes, senhor Dr. Rui Ardérius e ainda o senhor presidente da câmara
municipal, Dr. João Azevedo. -------------------------------------------------------------------------------------------- MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MANGUALDE E
FERNANDO JOSÉ VALE DE BRITO E FARO E OUTROS, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DO
MURO DE SUPORTE DE TERRENO SITO EM SANTO AMARO DE AZURARA – APROVAÇÃO -------- Colocado este assunto à votação a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
presente minuta do protocolo a celebrar entre o município de Mangualde e Fernando José Vale de
Brito e Faro e outros, referente à reconstrução do muro de suporte de terreno sito em Santo Amaro
de Azurara, devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a
validação de todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com
demonstração do respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. O original do presente
protocolo ficará arquivado na Pasta dos Protocolos, depois de legalizado. ------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------REQUERIMENTOS E PRETENSÕES ---------------------------------------------- PROJETO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO EXECUTADAS EM MORADIA
UNIFAMILIAR, SITA À QUINTA DA FONTE CERDEIRA, NA LOCALIDADE DE CUNHA ALTA,
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MANGUALDE, MESQUITELA E CUNHA ALTA, CONCELHO DE
MANGUALDE, AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E
EDIFICAÇÃO (RMUE) – INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO SETOR DE
INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, GESTÃO URBANÍSTICA E PLANEAMENTO -------------------------------- Requerente: Armando Fernandes da Cunha – Processo n.º 20/2016 --------------------------------- Entretanto terminada a apreciação deste assunto e de acordo com a informação emitida pelos
serviços técnicos do setor de Informação Geográfica, Gestão Urbanística e Planeamento, ao abrigo
do disposto no n.º 2, do art.º 27.º, do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação (RMUE)
a câmara municipal deliberou, por unanimidade, no âmbito do processo de licença n.º 20/2016,
admitir/aprovar a legalização da edificação em referência no limite do terreno confinante com o
caminho, à semelhança das demais edificações existentes confinantes com o mesmo caminho e
considerando que está salvaguardado o interesse público em termos de segurança contra incêndios,
devendo os serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de
todos os elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do
respeito pelo quadro legal e regulamentar aplicável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------EXECUTIVO CAMARÁRIO --------------------------------------------------- FUNDOS PERMANENTES PARA 2017 - RECONSTITUIÇÃO E DESIGNAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS GESTORES – APROVAÇÃO----------------------------------------------------------------------- Colocado este assunto à votação a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
presente proposta do senhor presidente da câmara municipal, referente à reconstituição dos fundos
permanentes para o ano de 2017 e designação dos respetivos funcionários gestores, devendo os
serviços responsáveis pela operacionalização procedimental assegurar a validação de todos os
elementos necessários ao cumprimento da presente deliberação, com demonstração do respeito
pelo quadro legal e regulamentar aplicável. ------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO ----------------------- Ao abrigo do disposto no n.º 2, do art.º 49.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, e de acordo
com o n.º 4, do art.º 5.º e art.º 13.º, do Regimento das Reuniões da Câmara Municipal, aprovado
na primeira reunião do mandato 2013/2017, realizada em 24 de outubro de 2013, todas as
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reuniões da câmara municipal de Mangualde serão públicas, e no final de cada uma, encerrada a
ordem do dia, há um período de intervenção aberto ao público, o qual não excederá 30 minutos
por cada reunião e 5 minutos por cada munícipe, durante o qual a câmara municipal deverá prestar
os esclarecimentos que lhe foram solicitados até ao quinto dia útil anterior, para serem tratados em
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De referir ainda que, em conformidade com o disposto n.º 6, do referido art.º 49.º, do anexo
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é feita uma referência sumária às eventuais intervenções
do público na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas.---------------------------------------------- Para a presente reunião e em cumprimento do referido Regimento das Reuniões da Câmara
Municipal, não foi efetuada qualquer inscrição para intervenção e esclarecimento ao público. ----------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------- Todas as deliberações constantes desta ata foram aprovadas, por unanimidade, em minuta no
final da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos do n.º 3 e para
efeitos do disposto no n.º 4, do art.º 57.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------- Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da câmara municipal declarou encerrada a
reunião quando eram dez horas e vinte e três minutos. -------------------------------------------------------
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