
  
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 22 de dezembro de 2020 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 2020/Plano Plurianual de 

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

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

segunda revisão às G.O.P. para o ano de 2020.  --------------------------------------------------------  

 

PONTO TERCEIRO: 

“Segunda Revisão ao Orçamento para o ano de 2020” – Aprovação e Votação da proposta 

adotada pela Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e três votos a 

favor, e seis abstenções), aprovar a segunda revisão ao orçamento para o ano de 2020. ---------  

 

…/… 

 

 

 

 



 

…/… 

PONTO QUARTO: 

“Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) - Taxas a aplicar em 2021” - Aprovação e Votação 

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

nove votos a favor), as taxas de IMI de 0,8% para os prédios rústicos e 0,340% para os prédios 

urbanos, com as demais atualizações e especificações decorrentes da Lei e constantes da 

deliberação da Câmara Municipal de Mangualde, de 27/11/2020. --------------------------------------  

 

PONTO QUINTO: 

“Derrama para o Ano de 2021” - Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara 

Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e três votos a favor, e seis abstenções), o 

lançamento de derrama à taxa de 1% sobre o lucro tributável gerado em 2020. -----------------------  

 

PONTO SEXTO: 

“Participação no IRS em 2021” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara 

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

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

 

PONTO SÉTIMO: 

“Taxa Municipal do Direito de Passagem – Percentual a aplicar em 2021” – Aprovação e 

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

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

 

PONTO OITAVO: 

“Autorização prévia da Assembleia Municipal de Mangualde para Assunção de 

Compromissos no ano de 2021, nos termos da al. c), n.º 1, do art.º 6º, da Lei n.º 8/2012, de 

21/2” - Aprovação e Votação da proposta apresentada pelo presidente da Câmara Municipal - 

APROVADO POR MAIORIA (com vinte e oito votos a favor e uma abstenção), autorizar a 

Câmara Municipal de Mangualde a assumir compromissos plurianuais, no ano de 2021, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parcerias público–privadas. ---------------------------------------------------------------------  

 

PONTO NONO: 

“Proposta das Grandes Opções do Plano para o ano de 2021, que incluem o Plano Plurianual 

de Investimentos e as Atividades mais Relevantes (PPI)” - Aprovação e Votação da proposta 

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

cinco votos contra e uma abstenção), o PPI, as Atividades mais relevantes, bem como a delegação 

de competências, competências de delegação legal e competências próprias das juntas de freguesia 

para ano 2021 – atividades mais relevantes, com indicação do montante global que será transferido 

para cada uma das juntas de freguesia. -------------------------------------------------------------------------  

…/… 
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…/… 

PONTO DÉCIMO: 

“Orçamento da Receita e da Despesa para 2021” - Aprovação e Votação da proposta 

adotada pela Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e três votos a 

favor, cinco votos contra e uma abstenção), o orçamento municipal para o ano de 2021 e 

respetivas normas de execução. -----------------------------------------------------------------------------   

 

PONTO DÉCIMO-PRIMEIRO: 

“Mapa de Pessoal para 2021” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara 

Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e oito votos a favor, e uma abstenção), o 

mapa de pessoal para 2021 e respetivos anexos. ---------------------------------------------------------  

 

PONTO DÉCIMO-SEGUNDO: 

“Contratação de Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo, no montante de 

1200000,00€” – Aprovação e Votação da Autorização à Câmara Municipal - APROVADO 

POR MAIORIA (com vinte e oito votos a favor, e uma abstenção), aprovar e autorizar o 

presente contrato de empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de 1200000,00€ (um 

milhão e duzentos mil euros), em 2021, para financiamento dos projetos de investimento, 

referido na informação de reunião de CMM de 27/11/2020. -------------------------------------------  

 

PONTO DÉCIMO-TERCEIRO: 

“Contratação de Empréstimo Bancário de Curto e Médio Prazo, até ao montante de 

1000000,00€ - Anulação” – conhecimento - A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

MANGUALDE TOMOU CONHECIMENTO. ----------------------------------------------------------   

   

PONTO DÉCIMO-QUARTO: 

“Contratação de Empréstimos Bancários de Curto Prazo, em 2021” – Aprovação e 

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

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

prazo até ao montante de 1000000,00€ (um milhão de euros), em 2021.-----------------------------   

 

PONTO DÉCIMO-QUINTO: 

“Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e Protocolos de 

Colaboração com as Juntas de Freguesia do Concelho de Mangualde para 2021” – 

Aprovação e Votação da autorização à Câmara Municipal - APROVADO POR 

UNANIMIDADE (com vinte e nove votos a favor), dar autorização à Câmara Municipal de 

Mangualde para celebração dos contratos, bem como aprovar os protocolos a celebrar entre as 

Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal de Mangualde, para 2021. 

…/… 

 



 

…/… 

 

PONTO DÉCIMO-SEXTO: 

“Contrato Interadministrativo de Delegações de Competências na Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões relativas ao procedimento de representação gráfica 

georreferenciada, prevista na Lei nº 78/2017, de 17/8” - Aprovação e Votação da autorização à 

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

autorização à Câmara Municipal de Mangualde para celebração do contrato e aprovar o protocolo a 

celebrar entre a CIM e a Câmara Municipal de Mangualde, no que se refere ao procedimento de 

representação gráfica georreferenciada, prevista na Lei n.º 78/2017, de 17/8. ---------------------------  

 

PONTO DÉCIMO-SÉTIMO: 

“Aditamento ao Acordo de Financiamento das Atividades Exercidas ao Abrigo dos contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências com a Comunidade Intermunicipal Viseu 

Dão Lafões Relacionadas com o Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transporte de 

Passageiros” - Aprovação e Votação da autorização à Câmara Municipal - APROVADO POR 

UNANIMIDADE (com vinte e nove votos a favor), aprovar e autorizar a presente proposta de 

aditamento ao acordo de financiamento, de acordo com o Contrato interadministrativo de 

Delegação de Competências celebrado entre a CIM Viseu Dão Lafões e a Câmara Municipal de 

Mangualde, no âmbito do Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transporte de Passageiros.

  

PONTO DÉCIMO-OITAVO: 

“Prorrogação da Redução/Isenção de Pagamento de Taxas e Rendas” - Aprovação e Votação 

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

nove votos a favor), prorrogar a redução/isenção de pagamento de taxas e rendas, conforme 

informação de reunião de CMM de 11/12/2020. ---------------------------------------------------------------  

 

PONTO DÉCIMO-NONO: 

“Alteração ao Regulamento Municipal dos Cemitérios de Mangualde” - Aprovação e Votação 

da proposta adotada pela Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e quatro 

votos a favor, e cinco abstenções), a alteração ao presente Regulamento Municipal dos Cemitérios 

de Mangualde, conforme informação de reunião de CMM de 27/11/2020. --------------------------------  

 

PONTO VIGÉSIMO: 

“Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios Sociais aos Bombeiros Voluntários do 

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

APROVADO POR UNANIMIDADE (com vinte e nove votos a favor), o presente Regulamento 

Municipal de Atribuição de Apoios Socias aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Mangualde. 

 

 

…/… 
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PONTO VIGÉSIMO-PRIMEIRO: 

“Informação interna n.º 2372/2020 do serviço de execuções fiscais, de 10 de novembro, 

referente à declaração de prescrição de processos de execução fiscal dos meses de julho a 

dezembro de 2019” – Aprovação e Votação da Declaração de prescrição de acordo com 

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

favor, cinco votos contra e duas abstenções),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 julho e 

dezembro de 2019, nos termos e com os fundamentos nela descritos, e processos de Ana 

Cristina Henriques Pestana da Cunha, conforme informação de reunião de CMM de 

27/11/2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

PONTO VIGÉSIMO-SEGUNDO: 

“Delimitação da Área de Reconstrução Urgente do Concelho de Mangualde” - Aprovação 

e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal - APROVADO POR UNANIMIDADE 

(com vinte e nove votos a favor), Aprovar a presente delimitação da Área de Reconstrução 

Urgente para habitação ou atividade económica, bem como a isenção de apresentação de 

elementos instrutórios e de pagamento de taxas nos procedimentos de controlo prévio das 

edificações incluídas no Programa de Apoio à reconstrução de Habitação Permanente, no 

Concelho de Mangualde. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

PONTO VIGÉSIMO-TERCEIRO: 

“Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos pela Câmara Municipal de 

Mangualde, no período de 16 setembro de 2020 a 9 dezembro de 2020, ao abrigo da 

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

dezembro de 2019, 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, 23 de dezembro de 2020 

 

/PO 


