
  
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 30 de setembro de 2019 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: 

“Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) - Taxas a aplicar em 2020” - Aprovação e 

Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com 

vinte e dois votos a favor, seis votos contra), as taxas de IMI de 0,8% para os prédios rústicos 

e 0,375% para os prédios urbanos, com as demais atualizações e especificações decorrentes da 

Lei e constantes da deliberação da Câmara Municipal de Mangualde, de 16/09/2019. -----------    

 

PONTO TERCEIRO: 

“Derrama para o Ano de 2020” - Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara 

Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e dois votos a favor, cinco votos 

contra e uma abstenção), o lançamento de derrama à taxa de 1% sobre o lucro tributável 

gerado em 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

   

…/… 

 



 

…/… 

 

 

PONTO QUARTO: 

“Participação no IRS em 2020” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara 

Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e dois votos a favor, cinco votos contra e 

uma abstenção), aplicar uma participação de 4% no IRS. --------------------------------------------------  

 

PONTO QUINTO: 

“Taxa Municipal do Direito de Passagem – Percentual a aplicar em 2020” – Aprovação e 

Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com 

vinte e sete votos a favor e um voto contra), aplicar a taxa municipal de 0,25%. -----------------------    

 

PONTO SEXTO: 

“Certificação Legal de Contas - Situação económica e financeira do Município de 

Mangualde - 1º semestre de 2019 – Demonstrações Financeiras Intercalares” – Apreciação – 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANGUALDE TOMOU CONHECIMENTO ----------------   

 

PONTO SÉTIMO: 

“Segunda Revisão às Grandes Opções do Plano para o ano de 2019/Plano Plurianual de 

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

APROVADO POR MAIORIA (com vinte e dois votos a favor, cinco votos contra e uma 

abstenção), aprovar a segunda revisão às G.O.P. para o ano de 2019. ------------------------------------  

 

PONTO OITAVO: 

“Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de 2019” – Aprovação e Votação da proposta 

adotada pela Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e dois votos a favor, 

cinco votos contra e uma abstenção), aprovar a segunda revisão ao orçamento para o ano de 

2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO NONO: 

“Contratação do Financiamento Reembolsável, empréstimo de Médio e Longo Prazo, até 

ao montante de 208 242,00€, à linha BEI PT 2020 – Minuta do Contrato” – Aprovação e 

Votação da Autorização à Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e sete 

votos a favor e uma abstenção), aprovar e autorizar o presente contrato de 

empréstimo/financiamento reembolsável entre a Câmara Municipal de Mangualde e o 

Estado/Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. ----------------------------------------------------   

 

 

…/… 
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…/… 

 

PONTO DÉCIMO: 

“Autorização dos investimentos inseridos na contratação de empréstimos de médio e longo 

prazo até ao montante de 400 488,52€ à Linha de Crédito de Faixas de Gestão de 

Combustível – OE 2019” criada nos termos do Dec.-Lei n.º 22/2018” - Aprovação e Votação 

da Autorização à Câmara Municipal -  APROVADO POR MAIORIA (com vinte e sete votos a 

favor e uma abstenção),  aprovar e autorizar a presente proposta dos investimentos inseridos na 

contratação de empréstimos de médio e longo prazo até ao montante de 400 488,52€, à Linha de 

Crédito de Faixas de Gestão de Combustível – OE 2019, bem como a respetiva candidatura do 

Município de Mangualde.  -------------------------------------------------------------------------------------    

 

PONTO DÉCIMO-PRIMEIRO: 

“Acordo de Financiamento, de acordo com o n.º 2, do art.º 7.º, do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar entre a CIM Viseu Dão 

Lafões e os Municípios seus associados no âmbito do Sistema de Mobilidade e Serviço 

Público de Transporte de Passageiros – Aprovação e Votação da proposta adotada pela 

Câmara Municipal - APROVADO POR UNANIMIDADE (com vinte e oito votos a favor),  

aprovar a presente proposta de acordo de financiamento, de acordo com o Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar entre a CIM Viseu Dão Lafões e 

os Municípios seus associados no âmbito do Sistema de Mobilidade e Serviço Público de 

Transporte de Passageiros. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO DÉCIMO- SEGUNDO: 

“Transferência de Competências do Município para as Juntas de Freguesia do Concelho – 

Proposta de Acordo de Não Aceitação – Aprovação e Votação da proposta adotada pela 

Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e sete votos a favor e uma 

abstenção), dar autorização à Câmara Municipal de Mangualde para a celebração da proposta de 

acordo de não aceitação 2019/2020, a celebrar em o Município de Mangualde e as Juntas de 

Freguesias do Concelho de Mangualde. ---------------------------------------------------------------------  

 

PONTO DÉCIMO-TERCEIRO: 

“Adenda ao Protocolo de Colaboração a Celebrar entre o Município de Mangualde e a 

Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha – Aprovação e Votação da autorização à Câmara 

Municipal - APROVADO POR UNANIMIDADE (com vinte e oito votos a favor), dar 

autorização à Câmara Municipal de Mangualde para a celebração da adenda ao protocolo de 

colaboração, celebrado com a Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha. -----------------------------  

 

…/… 

 



 

 

…/… 

 

PONTO DÉCIMO-QUARTO: 

“Informação interna n.º 1219/2019 do serviço de execuções fiscais, de 29 de agosto, 

referente à declaração de prescrição de processos de execução fiscal dos meses de setembro 

a dezembro de 2018” – Aprovação e Votação da Declaração de prescrição de acordo com 

proposta da Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e três votos a favor e 

cinco votos contra), 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 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 setembro a dezembro de 

2018, nos termos e com os fundamentos nela descritos. --------------------------------------------------  

 

PONTO DÉCIMO-QUINTO: 

“Reclamação de Isaura Maria Silva Rebelo Fernandes – Pedido de Declaração de Extinção 

de Processos de Execuções Fiscais” – Aprovação e Votação da Declaração de extinção de 

acordo com proposta da Câmara Municipal - APROVADO POR UNANIMIDADE (com vinte e 

oito votos a favor), 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 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 novembro de 2016 e janeiro 

a outubro de 2017, nos termos e com os fundamentos nela descritos. ----------------------------------  

 

PONTO DÉCIMO-SEXTO: 

“Resultados da Discussão Pública da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) da cidade 

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

APROVADO POR MAIORIA (com vinte e dois votos a favor e seis abstenções), aprovar os 

resultados da discussão pública da ORU da cidade de Mangualde e considerar o projeto 

apresentado, como versão final da mesma. ------------------------------------------------------------------  

 

PONTO DÉCIMO-SÉTIMO: 

“Proposta de Constituição da Assembleia Municipal Jovem de Mangualde” - Aprovação e 

Votação da proposta da Presidente da Assembleia Municipal - APROVADO POR 

UNANIMIDADE (com vinte e oito votos a favor), adiar a votação da presente proposta de 

Constituição da Assembleia Municipal Jovem de Mangualde. -------------------------------------------  

 

…/… 
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PONTO DÉCIMO-OITAVO: 

“Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos pela Câmara Municipal de 

Mangualde, no período de 15 de junho de 2019 a 10 setembro 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 – 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, 1 de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

/PO 

 

 


