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ATA N.º 3/2019  

 
 

 

 ---- PRESIDÊNCIA: Leonor Pais ----------------------------------------------------------------  

 ---- 1.º/ª SECRETÁRIO/A: Cristina Matos -----------------------------------------------------   

 ---- 2.º/ª SECRETÁRIO/A: António Ferreira --------------------------------------------------  

 ---- Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezanove, 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 quinze minutos foi feita a chamada, verificando-se as 

ausências dos seguintes membros municipais, senhores: Filipe Pais, Maria Branca Paiva, 

Lisete Rodrigues, Rui Marques, Jorge Coelho, e Rui Coelho, presidente da Junta de 

Freguesia de Fornos de Maceira Dão, presidente da Junta de Freguesia de Quintela de 

Azurara, presidente da Junta de Freguesia de São João da Fresta, presidente da União de 

Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, respetivamente. ------------  

 ---- Justificaram as faltas os senhores: Filipe Pais, Maria Branca Paiva, e Jorge Coelho, 

presidente da Junta de Freguesia de São João da Fresta. ---------------------------------------  

 ---- De acordo com o artigo 29º, n.º 2, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

foi justificada a falta do senhor Rui Coelho, presidente da União de Freguesias de 

Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, à sessão ordinária desta Assembleia 

Municipal do dia vinte e nove de abril 2019. ----------------------------------------------------  

 ------ Estiveram presentes os senhores: presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, 

vice-presidente da Câmara Municipal, Elísio Oliveira e os vereadores Maria José Coelho, 

João Lopes, Rui Costa, Sara Costa e Joaquim Messias. ----------------------------------------  

------LEITURA, DISCUSSÃO e VOATAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR:  

 ------ Procedeu-se à votação da ata da sessão ordinária, de vinte e nove de abril de 2019, a 

qual foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------  
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 ---- Nos termos do n.º 3, do artigo 34.º, do Anexo do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, não participaram na aprovação da ata os membros que não estiveram presentes na 

sessão mencionada, nomeadamente os senhores: João Tiago Henriques, Catarina 

Lourenço, Alexandre Constantino e Marco Almeida. -------------------------------------------  

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

------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 da 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, Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro, o pedido de 

renúncia de mandato da senhora Isabel do Carmo de Jesus Pais Marques, membro 

municipal, que apresentou o seu requerimento a dezanove de junho corrente, tendo sido 

afixado o respetivo Edital.  -----------------------------------------------------------------------------  

 -------  A senhora Isabel do Carmo de Jesus Pais Marques foi substituída pela senhora 

Maria de Fátima Rodrigues Marques Cunha.  ---------------------------------------------------  

 ------- Também nos termos do artigo 78º e 79º, do mesmo preceito legal, o senhor Gabriel 

António Oliveira Sousa fez-se substituir, na presente sessão da Assembleia Municipal, 

pelo senhor António Manuel Costa de Amaral. --------------------------------------------------  

 ------- De mencionar ainda a petição entregue pela senhora professora Maria Manuela 

Dias Cardoso, na qualidade de Diretora de Turma, em nome dos alunos da turma A, do 8º 

ano, da Escola Gomes Eanes de Azurara de Mangualde, sobre a colocação de ecopontos 

ou mini ecopontos/contentores de recolha e seleção de resíduos sólidos urbanos no interior 

das escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Estes alunos apresentaram as suas questões no tempo destinado à intervenção do 

público.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------INTERVENÇÃO dos MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

MANGUALDE e/ou EXECUTIVO: -------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Filipe Pinto disse que o papel da sua bancada não passava só pela crítica, 

mas também pela apresentação de propostas e pelo reconhecimento quando o executivo 

merece. O P.S.D. tinha apresentado uma proposta de recomendação nesta Assembleia 

Municipal sobre a não utilização de copos de plástico descartáveis nos eventos 

organizados pelo executivo camarário, e outra proposta dizia respeito a um novo modelo 

de fatura da água para evitar a acumulação das dívidas da mesma. --------------------------  

 ---- O P.S.D. viu com muito agrado a prática da dita recomendação dado que nos festejos 

das Marchas Populares já foram utilizados outro tipo de materiais nos copos. Aproveitava 

para parabenizar todas as Marchas e todos os participantes nas Marchas Populares, e 

também a organização, pois era um evento que dinamizava as aldeias e associações que 

participavam, o relacionamento entre pessoas. No entanto, existia uma lacuna que havia 

de ser ultrapassada que era a falta de casas de banho públicas. -------------------------------  

 ---- O novo modelo de fatura de água, também foi com muito agrado que vimos o 

executivo tomar esta medida. ----------------------------------------------------------------------  

 ---- A bancada do P.S.D. congratulava todos os membros da Assembleia Municipal de 

Mangualde por terem aprovado estas propostas, e endereçou um voto de parabéns ao 

executivo por ter acatado estas sugestões e por as pôr em prática. ---------------------------  

 ----  A senhora Catarina Lourenço lembrou uma proposta que o P.S.D. tinha sugerido 

sobre a não utilização do glifosato, um herbicida usado para combater as plantas 

infestantes, e que é prejudicial para a saúde pública e meio ambiente. Tratava-se de 

sugerir à Câmara Municipal de Mangualde que fizesse uma ação de divulgação junto das 

entidades privadas para que fosse proibido o uso de glifosato, o que não foi aceite. 

Sabemos que a própria Câmara Municipal usa este herbicida para combater as plantas 

infestantes, pelo que o P.S.D. sugere novamente que se erradique este produto, e se utilize 

um herbicida biológico composto por ácido pelargónico que não é prejudicial para a 

saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- O senhor Miguel Sousa parabenizou todas as empresas do concelho especialmente as 

que tiveram a classificação de PME’s Líderes, e de três empresas de Excelência: Costa 

Ibérica, Scoplano e os Transportes Oliveira e Neves. ------------------------------------------  

 ---- Questionou também o executivo sobre a localização da Etar de Abrunhosa-a-Velha, 

questão levantada na sessão de abril da Assembleia Municipal, do corrente ano, qual o 

motivo da alteração da localização e se a mesma estaria de acordo com os critérios de 

segurança para os tratamentos que lá serão feitos. ----------------------------------------------  

 ---- Hoje foi divulgado o novo Plano para a ferrovia em Portugal pelo que gostaria de 

saber se Mangualde estava envolvido neste Plano, ou a linha da Beira Alta, e quais são 

as melhorias que se propõem.  ---------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Maria de Fátima Cunha questionou sobre o edifício da antiga escola do 

primeiro ciclo em Fornos de Maceira Dão, que seria usado como Loja do Cidadão, pois 

até à data ainda não foi aberta, qual o motivo. --------------------------------------------------  

 ---- O senhor Fernando Campos leu uma intervenção relativa à construção de um aviário 

na localidade de Mesquitela, em Mangualde, o qual estava em processo de licenciamento 

pelas várias entidades, mas que, entretanto, se encontra suspenso, o que considera uma 

vitória quer para a população daquela localidade, quer para a C.D.U. -----------------------    

 ---- A senhora Catarina Lourenço questionou o senhor presidente da Junta de Freguesia 

da Cunha Baixa sobre o facto de naquela freguesia a água estar imprópria para consumo, 

se isto estava a acontecer em toda a aldeia propriamente dita ou se era em toda a freguesia, 

e se a população foi avisada e de que maneira. -------------------------------------------------  

 ---- Também relativamente à água, como era que estava a ser feita a limpeza dos 

depósitos da água na Abrunhosa. -----------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora presidente da Assembleia Municipal informou que as questões solicitadas 

ao senhor presidente da Junta de Freguesia da Cunha Baixa devem ser colocadas em 

sessão da Assembleia de Freguesia e não na Assembleia Municipal de Mangualde. ------  

 ---- A senhora Catarina Lourenço direcionou as mesmas questões ao senhor presidente 

da Câmara Municipal de Mangualde e acrescentou que a bancada do P.S.D. tinha 

recebido algumas queixas relativas a uma acentuada diminuição da pressão da água nas 
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torneiras das habitações, em vários locais do concelho, pelo que gostaria de saber se a 

situação estava a ser resolvida. --------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Tiago Henriques disse que, relativamente à proposta do P.S.D., que 

todos queríamos melhorar a vida das pessoas, e que a bancada do P.S. não podia, sem ter 

informação científica relevante, tomar uma posição. Não se podia fazer com que uma 

entidade pública tomasse o partido económico de uma contenda que existe entre duas 

empresas de produtos químicos, herbicidas. No entanto, não se quer dizer que não haja o 

bom senso do município estudar a utilização no mercado dos diferentes produtos que 

existem, e de se informar junto a Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção Geral de 

Saúde, com o Ministério da Agricultura, com a Direção Geral de Florestas, e para isso 

existe um corpo técnico na autarquia que lhe permite saber do assunto. --------------------  

 ---- A bancada do P.S. tem tantas preocupações ambientais como o P.S.D., a diferença 

está no número de Etar em construção ou já construídas. -------------------------------------  

 ---- O P.S. tem preocupações ambientais e por isso iria abster-se na votação da proposta 

do P.S.D. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

 ---- O senhor Fernando Azevedo regozijou-se pela realização da Conferência Mundial da 

Juventude, “Lisboa + 21”, em Lisboa. Em debate estiveram temas emergentes da 

juventude entre os quais a empregabilidade, a igualdade de género, a crise climática. Na 

Declaração final desta Conferência os Ministros, e os demais líderes de vários países 

presentes, comprometeram-se com dezanove princípios básicos para o futuro, e também 

trabalhar em conjunto com a juventude em políticas e programas que vão de encontro às 

suas preocupações e à melhoria das suas vidas, com o intuito de criar uma sociedade mais 

inclusiva, para um futuro digno. -------------------------------------------------------------------  

 ---- Localmente o nosso executivo tem demonstrado uma preocupação com o bem-estar 

dos nossos jovens, o que se espera que continue a desenvolver ações que vão de encontro 

às suas necessidades. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Parabenizava ainda o projeto de turma aqui apresentado, pois demonstrava que os 

jovens de Mangualde são participativos e têm interesse num futuro melhor. ---------------  

 ---- O senhor António Monteiro, presidente da Junta de Freguesia de Espinho, disse que 

tinha acompanhado e participado nas Marchas Populares de Mangualde, que estas 

tiveram as suas regras e que houve o empenhamento das pessoas envolvidas. Outra 

questão dizia respeito ao desenvolvimento sustentável, neste caso, das Etar do concelho 

de Mangualde, mais propriamente da Etar de Gandufe. ---------------------------------------  

 ---- As Marchas Populares de Santo António, que saíram à rua em Mangualde, constituem 

um património simbólico e popular, da maior relevância no nosso concelho. As Marchas 

Populares promovem as tradições populares, e não há como negar a importância cultural, 

social, histórica deste evento, já enraizado no seio das comunidades, em que se integram 

as coletividades recreativas, as associações, freguesias, paróquias, os que organizam. 

Algumas tradições, referências simbólicas dos festejos dos santos populares, como as 

fogueiras, as romarias, as Marchas Populares permanecem inalteradas no nosso tempo, 

considerados como rituais que contribuem desde sempre para o fortalecimento do 

sentimento de pertença da comunidade. ----------------------------------------------------------  

 ---- A tradição das Marchas é fundamental para a identificação da nossa identidade, 

profundamente enraizada nas nossas tradições, e para manutenção de espírito popular. A 

nossa cultura popular é uma ancora, é ela quem nos lembra quem somos, onde estão as 

nossas mais profundas raízes, e alma do povo. Este ano fez-se história mais uma vez, 

desfilou a tradição e a modernidade, a cor e o brilho, um espetáculo magnífico de música, 

criatividade e tradição. Desfilou o resultado de muitas horas de trabalho, dedicação, 

esforço, e acima de tudo um amor imenso à nossa terra. Com maior ou menos mestria, a 

arte venceu, o espírito de participação, os valores da alegria, a união, e o convívio 

comunitário. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Considerando a importância cultural e social deste evento, e no sentido de dar mais 

relevo ao empenho e dedicação dos participantes, sugere-se que futuramente se repense 

o dia e a hora, pois era o que todos os participantes pensavam de forma generalizada. ---  
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 ---- A memória coletiva de todos nós é construída por momentos como estes, 

congratulava a Câmara Municipal de Mangualde, as marchas participantes, e o público 

que acarinhou esta manifestação de cultura popular. -------------------------------------------  

 ---- As Etar do concelho foram aprovadas as candidaturas e esta era uma questão muito 

importante para o ambiente. O grande objetivo do desenvolvimento sustentável era 

satisfazer as necessidades dos presentes sem comprometer capacidades das gerações 

futuras. Suprimir as suas próprias necessidades como esforço fundamental da sociedade, 

a Câmara Municipal de Mangualde e as juntas de freguesia têm um papel preponderante 

a desempenhar na produção deste objetivo, cujos principais desafios se colocam ao nível 

da ciência, de formas de pensar, de agir, que promovam a prevenção da poluição ao nível 

dos impactos dos serviços na água, no ar, no solo, na saúde pública.  -----------------------  

 ---- No desenvolvimento da sua atividade, na área do ambiente e da cidadania, a Junta de 

Freguesia de Espinho aposta na sensibilização, formação, educação para as questões 

relacionadas com a preservação do ambiente que contribuam para a melhoria da 

qualidade e da vida da população. Conseguindo melhorar continuamente a sua atividade 

e domínio de intervenção em matéria de ambiente, a Junta de Freguesia de Espinho 

prossegue através de um trabalho consertado, sistemático e sério, o desenvolvimento 

ambiental sustentado da Freguesia. ---------------------------------------------------------------  

 ---- A construção da Etar de Gandufe terá gestão integrada e sustentável do ciclo urbano 

da água, garantindo as necessidades das populações e uma contínua preservação e da 

melhoria da qualidade de sistemas ambientais, assinalando com grande satisfação mais 

uma obra de referência na Freguesia de Espinho. ----------------------------------------------        

 ---- A senhora presidente da Assembleia Municipal propôs à Assembleia Municipal a 

colocação da proposta do P.S.D. à votação, o que foi aprovado por maioria, com duas 

abstenções, dos senhores, Cristina Matos, do P.S. e Fernando Campos, da C.D.U. -------  

 ---- Posto a votação da recomendação do P.S.D., “para que seja recomendado ao 

executivo camarário a não utilização do glifosato na limpeza das plantas infestantes dos 

espaços públicos, devendo sempre que possível serem utilizados herbicidas biológicos”, 
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a mesma foi aprovada por maioria com vinte abstenções de: Leonor Pais, João Tiago 

Henriques, Ricardo Ângelo, Cristina Matos, Jaime Pinto, Justino Fernandes, Sara Sousa,   

Joaquim Loureiro, Filomena Ferreira, Joaquim Pais, Fátima Ribeiro, Fernando Azevedo, 

do P.S., presidentes das Juntas de Freguesia de: Abrunhosa-a-Velha, Eduardo 

Albuquerque, Alcafache, Nelson Almeida, Cunha Baixa, Paulo Marques, Espinho, 

António Monteiro, Freixiosa, Nelson Figueiredo, União das Freguesias de Mangualde, 

Mesquitela e Cunha Alta, Marco Almeida, União das Freguesias de Santiago de 

Cassurrães e Póvoa de Cervães, Rui Valério, União das Freguesias de Tavares, Alexandre 

Constantino, respetivamente, um voto contra de António Ferreira, do P.S., e com cinco 

votos a favor do P.S.D. e um da C.D.U.----------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal de Mangualde interveio para dizer que o 

senhor vereador João Lopes iria responder às questões levantadas pela Turma do 8º ano 

aqui presente. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O que o senhor João Tiago referiu na sua intervenção tinha muito a ver com o 

ambiente, e hoje em dia o município estava a fazer uma revolução ambiental a nível do 

tratamento das águas residuais, de esgotos, um investimento de milhões de euros no 

concelho para resolver um problema que ainda existe hoje na grande parte do território.  

 ---- A questão do ambiente estava interligada com o ordenamento do território e estava a 

ser concluído um parque verde na zona da Sr.ª do Castelo, um parque para as famílias 

usufruírem. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Relativamente à intervenção do senhor Fernando Azevedo, o encontro mundial da 

juventude foi um gosto para o país e essencialmente para os jovens, para que estes possam 

perceber aquilo que é a discussão política das políticas da europa e do mundo, 

relativamente aquilo que é o futuro de todos nós. ----------------------------------------------  

 ---- Quanto à intervenção do senhor Fernando Campos sobre o aviário na Mesquitela, 

ninguém deveria duvidar sobre aquilo que foi feito. A Câmara Municipal de Mangualde 

teve sempre uma voz pública sobre o assunto perante os deputados e aqueles que 

assistiram às sessões da Assembleia Municipal. A Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) recebeu-o várias vezes para falarem sobre o assunto, e nem por isso andou a 
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manifestar-se sobre o assunto, o Ministério da Agricultura e a C.C.D.R.C. tinham 

conhecimento do problema. O município de Mangualde cumpriu com a Lei estando 

insatisfeito com as licenças que extravasam da autonomia municipal. ----------------------  

 ---- A ferrovia era uma constatação, existia há décadas no concelho de Mangualde e 

houve alguém que a quis desviar deste concelho. Em 2016, num Conselho Regional, em 

Castelo Branco foi aprovado o investimento na linha da Beira Alta. O Governo está a 

requalificar a Linha da Beira Baixa, entre Covilhã e a Guarda e só depois será a vez a 

Linha da Beira Alta. Essa Linha vai ter bitola ibérica, e vai ser contabilizada no Quadro 

Comunitário. Era uma obra fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho, e a 

plataforma intermodal ficará em Mangualde, o que será um grande orgulho. --------------  

 ---- Quanto à Etar de Abrunhosa-a-Velha, solicitava à senhora presidente da Assembleia 

Municipal que pedisse por escrito a informação aos serviços para que se possa responder 

ao senhor Miguel Sousa. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---- A Loja do Cidadão em Fornos de Maceira Dão, havia também outro espaço, em 

Gandufe, estávamos a aguardar que abrisse formação na Agência de Modernização 

Administrativa para se poderem colocar as pessoas, primeiro na formação e depois se 

abrirem rapidamente as Lojas. ---------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal agradeceu ainda as palavras do senhor 

Filipe Pinto, e que o município de Mangualde estava sempre aberto a novas e boas 

sugestões naquilo que é melhor para o concelho. -----------------------------------------------  

 ---- A água da Cunha Baixa é mais uma situação que acontece, mas o município faz a 

prevenção com a Delegada de Saúde, assim como com a Junta de Freguesia, e que já foi 

feita uma contra-análise da água à qual era aguardado o resultado. Na Cunha Baixa há 

três formas de abastecimento: um é o da cidade de Mangualde, os outros estão na 

localidade da Cunha Baixa e Abrunhosa do Mato e são todos fiscalizados. ----------------  

 ---- No que se refere à limpeza dos depósitos da água, há já muitos anos que é feita pelos 

serviços da Câmara Municipal com grande qualidade. ----------------------------------------   
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 ---- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Apreciação da Informação Escrita sobre a 

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

 ---- O senhor Fernando Campos interveio para dizer que : “Na acta da reunião de 13 de 

maio informa-se que foi dado conhecimento ao executivo das normas de participação 

que regem quer o concurso literário ”A importância dos Avós”, quer a organização e 

realização das Marchas Populares de Mangualde (Santo António). Neste último caso 

foram aprovadas por unanimidade. Pergunto: Foram as mesmas previamente discutidas 

com alguém com conhecimentos qualificados sobre os temas em causa – concursos 

literários e organização e realização de Marchas Populares? Houve contributos? 

Coloco estas questões porque a prática mostra que quando não se tem em conta os 

conhecimentos de quem sabe da poda a coisa tem forte probabilidade de correr mal.” -  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal respondeu que já se tinha falado no 

assunto e toda a gente felicitou a organização das Marchas Populares. O município já 

organiza há alguns anos este evento e é perante todos os que aceitam intervir que são 

discutidas e acordadas as regras de participação. Se o senhor Fernando Campos achava 

que eram precisas mais pessoas com conhecimento na matéria, não sabia aonde se 

poderiam encontrar, pois havia um grupo de pessoas de Mangualde com conhecimento e 

experiência, qualidade, e competência para organizar as Marchas Populares. -------------  

 ---- O concurso literário foi organizado por pessoas da literatura. ---------------------------   

 ---- Ponto Segundo da Ordem do Dia “Prestação de Contas Consolidada 2018” - 

Apreciação 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 maioria, com vinte e um votos 

a favor, cinco votos contra do P.S.D., e a abstenção da C.D.U., aprovar a presente 

prestação de contas consolidada do ano de 2018. -----------------------------------------------  
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 ---- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Informação interna n.º 601/2019 do serviço de 

execuções fiscais, de 30 de abril, referente à declaração de prescrição de processos 

de execução fiscal dos meses de maio a agosto de 2018” – Aprovação e Votação da 

Declaração de prescrição de acordo com proposta da Câmara Municipal. ------------------     

 ---- O senhor Fernando Campos interveio para dizer que “Constatamos que, ao contrário 

do que foi unanimemente considerado e proposta nesta Assembleia, os nomes dos visados 

continuam a constar dos documentos em aprovação em vez de apenas os números dos 

contadores. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Estamos perante alguma falta de comunicação entre a Câmara e os serviços? Ou, 

pelo contrário, o que aqui é proposto não é tido em consideração?” -----------------------  

 ---- A senhora Catarina Lourenço tomou a palavra para dizer que, de facto, já tínhamos 

sugerido que se houvesse a possibilidade de nestes documentos não estarem descritos os 

nomes dos devedores da água, e que este assunto é recorrente desde há muitos anos, que 

muitas pessoas não pagam a água em Mangualde tendo como consequência o corte da 

mesma, o que não acontece, fazendo também prescrever a dívida ao fim de seis meses. 

Até dezembro de 2018, esta dívida era de cerca de 100000,00€ (cem mil euros), e já não 

se consegue recuperar. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Haverá pessoas que não conseguem pagar, mesmo pessoas coletivas, empresas, mas 

para que se possa permitir que uns paguem e outros não terá que se fazer regulamentação 

nesse sentido, para que mais mangualdenses possam usufruir dessa situação. -------------   

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal retorquiu que esta era uma questão social, 

e solicitou ao P.S.D. que fizesse uma proposta para resolver o assunto. --------------------  

 ---- Relativamente aos dados nas faturas, os serviços camarários cumprem a Lei, fazem 

o levantamento dos não pagadores, a execução fiscal, e a penhora, e hoje em dia há 

serviços que pela proteção de dados, não nos informam se há ou não património. --------   

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

a favor, cinco votos contra do P.S.D., e a abstenção da C.D.U., declarar a prescrição do 

direito ao recebimento do preço pelos serviços prestados relativos a taxas de fornecimento 

de água, recolha e tratamento de águas residuais, resíduos sólidos urbanos, taxa de gestão 
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de resíduos, taxa de conservação de redes, taxa de resíduos hídricos-água, taxa de 

controlo de água, bem como o respetivo IVA, com processos de execução fiscal 

instaurados e em curso no município de Mangualde, melhor identificados nos mapas 

anexos à informação apresentada, e respeitantes aos meses de maio a agosto de 2018, nos 

termos e com os fundamentos nela descritos. ---------------------------------------------------  

 ---- A senhora Catarina Lourenço fez a seguinte declaração de voto em nome do P.S.D.: 

“o P.S.D. vota contra porque, apesar de existir uma Lei que previa um prazo mais 

extenso para a cobrança destas dívidas, essa Lei já foi alterada há quase uma década, 

por isso o P.S.D. entende que a Câmara Municipal já terá mais que meios suficientes 

para fazer essa mesma cobrança, daí o voto contra não dizer propriamente à prescrição, 

mas sim à indignação do P.S.D. face a esta questão.” ----------------------------------------     

 ---- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Transferência de Competências para os Órgãos 

Municipais no Domínio de Proteção e Saúde Animal e de Segurança dos Alimentos 

relativamente ao ano de 2020– Dec.-Lei 20/2019, de 30/1” - 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, com vinte e sete 

votos a favor, aceitar a presente proposta da Câmara Municipal de Mangualde, e 

consequentemente não exercer as competências previstas no Decreto-Lei 20/2019, de 

30/1, relativo à transferência de competências para os órgãos municipais no domínio de 

Proteção e Saúde Animal e de Segurança dos Alimentos -------------------------------------   

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

assumidos pela Câmara Municipal de Mangualde, no período de 16 de abril de 2019 

a 14 junho de 2019, ao abrigo da autorização prévia concedida pela Assembleia 

Municipal de Mangualde, de 19 de dezembro de 2018, nos termos do art.º 6º, n.º 1, 

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

 ---- O senhor Fernando Campos disse que: “Na listagem de compromissos plurianuais 

verificamos que se contrata uma empresa para fiscalizar a empreitada de requalificação 

do Largo das Carvalhas, e áreas adjacentes. Porquê? ----------------------------------------  
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 ---- Os serviços de fiscalização da Câmara não estão em condições de o fazer? Ou pura 

e simplesmente estamos perante mais uma chamada externalização desnecessária?” ---  

 ---- O senhor Miguel Sousa apresentou mais uma proposta sobre as faturas da água, ou 

seja, através de adjudicação direta, contratar uma empresa que faça um estudo sobre o 

que se pode fazer no concelho de Mangualde para que se possa melhorar a situação. ----  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal informou que haviam muitas obras 

municipais em curso pelo que era necessária mais fiscalização, até porque eram obras 

financiadas, havia regras para cumprir, e os serviços técnicos solicitaram. -----------------  

 ---- Quanto à questão do senhor Miguel Sousa aguardava uma proposta do P.S.D. -------  

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

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

 ---- A aluna Beatriz Cabral disse que a poluição no planeta tem sido um assuntou muito 

debatido nas escolas e em várias reuniões de diversas entidades, pelo que após a entrega 

da petição assinada por vários alunos que concordaram com a colocação de ecopontos na 

Escola, gostaria de saber se iria ser possível colocar ecopontos no interior do recinto 

escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O aluno João Messias disse que estava presente em nome do projeto de turma para a 

colocação de ecopontos nas três Escolas de Mangualde e dentro das mesmas, para que 

assim todos os alunos possam fazer a separação do lixo e posteriormente dar lugar à 

reciclagem. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A aluna Joana Pereira questionou a Câmara Municipal se se vai comprometer com 

a recolha do lixo nos ecopontos das Escolas. ----------------------------------------------------  

 ---- A aluna Sara Nobre questionou, em nome de todos os alunos, se a Câmara Municipal 

vai fazer o transporte do lixo para os devidos lugares. -----------------------------------------  

 ----  A aluna Maria José Azevedo também questionou se, mesmo não sendo colocados 

ecopontos, os contentores do lixo já existentes, quando são despejados é feita a separação 

do lixo pela empresa responsável. ----------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor presidente da Câmara Municipal agradeceu a intervenção dos alunos e 

passou a palavra ao senhor vereador João Lopes. ----------------------------------------------  
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 ---- Lançou ainda um pequeno desafio, à Assembleia Municipal e aos alunos aqui 

presentes, sugeriu que fosse feita uma sessão da Assembleia Municipal dedicada ao tema 

do ambiente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor vereador João Lopes agradeceu a presença de todos e em especial aos 

senhores professores e alunos que estavam presentes na sessão e que estavam a usar o seu 

tempo para manifestar a sua preocupação com uma questão tão importante para a nossa 

comunidade e para o nosso futuro. ----------------------------------------------------------------  

 ---- O futuro é muito próximo e as metas que há para atingir são extremamente 

ambiciosas. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---- A Assembleia Municipal deve ter a preocupação de ensinar as pessoas, e esta função 

pedagógica que os alunos também estão a ter aqui, no sentido de nos alertar para estas 

questões que são importantes e para as quais não andamos alheados, vocês vieram 

chamar-nos à razão. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Relativamente às questões levantadas, as metas são ambiciosas e temos que até 2022 

reciclar 50% do lixo que produzimos. Hoje, não se recicla mais do que 20%, e estas metas 

só serão alcançáveis se todos contribuirmos com a nossa quota-parte. Há uma consciência 

cívica, em primeiro lugar de cada um de nós, a assumir perante os restantes concidadãos, 

e essa consciência cívica deve levar-nos a sermos os responsáveis pelo lixo que 

produzimos. A cada compra que fazemos sabemos que há matéria que não vai ser 

utilizada e que vai para o caixote do lixo, pelo que devemos ser nós, preocupados com as 

questões ambientais, a saber o que devemos fazer. ---------------------------------------------  

 ---- Como era impossível que os cidadãos resolvessem o problema até ao depósito final 

do lixo em aterro, o Estado proporciona a recolha e a deposição em aterro com o devido 

tratamento.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Na Escola temos que ter a preocupação de selecionar o lixo e onde o devemos 

depositar. À porta da Escola temos contentores enterrados colocados com o objetivo de 

ajudar os alunos, porque a missão do município, é ter a cada cento e cinquenta metros na 

área urbana um local de depósito de lixo indiferenciado. É missão do município, por cada 

cento e vinte e cinco habitantes ter um ecoponto, pelo que a nossa missão está cumprida. 
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 ---- Não se pode entrar na área da Escola para a recolha do lixo porque esta é um espaço 

privado e os camiões da recolha não podem entrar, uma das razões porque foram 

colocados os contentores no exterior do recinto escolar, o que levará a que a Escola tenha 

os seus próprios contentores para a separação do lixo que, por conseguinte, será colocado 

no exterior. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O lixo doméstico é recolhido com regularidade, no perímetro urbano, todos os dias, 

exceto ao domingo, nas freguesias é recolhido em função das necessidades que foram 

detetadas nos primeiros anos deste tipo de serviço. Recomendava, ainda, a visita ao 

Planalto Beirão, entidade responsável pela recolha e tratamento do lixo na nossa região, 

em Tondela. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A questão da separação do lixo, de facto esse tratamento é feito por maquinaria, no 

Planalto Beirão, numa segunda etapa. A nossa preocupação deve ser a separação do lixo, 

e a sua colocação no local correto, não nos contentores verdes, porque por cada tonelada 

ali colocada o município paga 100,00€ (cem euros), além da contaminação do contentor 

e a impossibilidade de este ser também reciclado. ----------------------------------------------  

 ---- A Associação Planalto Beirão, da qual a Câmara Municipal de Mangualde faz parte, 

está a fazer um investimento de cerca de 20000000,00 (vinte milhões de euros), na 

modernização do aterro, da separação e na colocação de contentores. Em Mangualde foi 

duplicada a instalação destes contentores para poder melhor servir os cidadãos e 

futuramente haverá a recolha porta a porta, no caso das empresas será recolhido o cartão 

e produto valorizável, para evitar que as empresas e os estabelecimentos comerciais 

façam o depósito nos caixotes que são destinados ao uso doméstico. -----------------------  

 ---- 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 três horas e três minutos do dia vinte e sete de 

junho, a senhora presidente da Assembleia Municipal deu por terminados os trabalhos 

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

 

 

O/A Presidente, 
 

_______________________ 
 

 

 

 

O/A 1º/ª. Secretário/a, 

 

_______________________ 

 
 

 

 

O/A 2º/ª. Secretário/a, 
 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 


