ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES
------ Elísio Oliveira Duarte Fernandes, economista, Presidente da Assembleia Municipal de
Mangualde, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TORNA PÚBLICO, em cumprimento do estatuído no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, complementado com o mais estabelecido no respetivo Regimento, que esta
Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária do dia 28 de abril de 2022 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.” - A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANGUALDE TOMOU
CONHECIMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------

PONTO SEGUNDO:
“Prestação de Contas/Gerência Municipal 2021” - Apreciação e Votação da proposta
adotada pela Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte cinco votos a
favor, e sete abstenções), a prestação de Contas/Gerência Municipal 2021. -----------------------

PONTO TERCEIRO:
“Primeiras Revisão às Grandes Opções do Plano para o ano de 2022/Plano Plurianual
de Investimentos e Revisão ao Orçamento para o ano de 2022” – Aprovação e Votação
da proposta adotada pela Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e
seis votos a favor, e seis abstenções), a primeira Revisão às Grandes Opções do Plano para o
ano de 2022/Plano Plurianual de Investimentos e primeira Revisão ao Orçamento para o ano
de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

…/…

…/…
PONTO QUARTO:
“Financiamento das Atividades Exercidas ao Abrigo dos Contratos de 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
para o ano de 2022” – Apreciação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal
– APROVADO POR UNANIMIDADE (com trinta e dois votos a favor), o financiamento das
atividades exercidas ao abrigo dos Contratos de Interadministrativos de Delegação de
Competências com a CIM Viseu Dão Lafões Relacionadas com o Sistema de Mobilidade e
Serviço Público de Transporte de Passageiros para o ano de 2022, expresso no acordo escrito, no
valor total de 239 137,32€, nos termos da informação de reunião da CMM, anexa ao processo
desta sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO QUINTO:
“Conselho Municipal de Educação – alteração” - Votação da proposta adotada pela
Câmara Municipal - APROVADO POR UNANIMIDADE (com trinta e dois votos a favor), a
alteração ao Conselho Municipal de Educação conforme consta da proposta anexa ao processo
desta sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO SEXTO:
“Alteração dos Anexos ao Mapa de Pessoal para 2022 – Suplemento Remuneratório de
Penosidade e Insalubridade” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara
Municipal – APROVADO POR UNANIMIDADE (com trinta e dois votos a favor), alterar os
anexos ao mapa de pessoal no que se refere aos postos de trabalho, com vista á atribuição do
suplemento remuneratório, com fundamento no exercício de funções em condições de
penosidade e insalubridade, conforme informações de reunião de CMM, anexas ao processo
desta sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO SÉTIMO:
“Procedimento Concursal para Cargo de Direção Intermédia do 2º Grau - Chefe de
Divisão Financeira – Designação do Júri” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela
Câmara Municipal – APROVADO POR UNANIMIDADE (com trinta e dois votos a favor),
nomear o Júri de Recrutamento constante na proposta apresentada pela CMM, anexa ao processo
desta sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO OITAVO:
“Alteração ao Mapa de Pessoal” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara
Municipal – APROVADO POR UNANIMIDADE (com trinta e dois votos a favor), alterar o
Mapa de Pessoal de 2022.--------------------------------------------------------------------------------------

…/…

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
…/…
PONTO NONO:
“Transferência de Competências no âmbito da Ação Social – Prorrogação do Prazo Aceitação em 2 de maio de 2022” – Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara
Municipal – APROVADO POR UNANIMIDADE (com trinta e dois votos a favor), concordar
com a prorrogação dos prazos de aceitação propostos nos termos da Lei, conforme informação
da reunião de CMM, anexa ao processo desta sessão, e aceitar a transferência de competências
no âmbito da ação social no dia 2 de maio de 2022. -------------------------------------------------------

PONTO DÉCIMO:
“Eleição para Substituição de um representante na Comissão Alargada de Proteção de
Crianças e Jovens em Risco de Mangualde - Lei n.º 147/99 de 1/9, alterada pela Lei
142/2015 de 8/9, e demais legislação” – APROVADO POR UNANIMIDADE (com trinta e
dois votos a favor), retirar este ponto da ordem do dia. ---------------------------------------------------

PONTO DÉCIMO-PRIMEIRO:
“Informação interna n.º 4657/2022 do serviço de execuções fiscais, de 14 de março,
referente à declaração de prescrição de processos de execução fiscal dos meses de abril a
dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021” – Aprovação e Votação da Declaração de
prescrição de acordo com proposta da Câmara Municipal – APROVADO POR
UNANIMIDADE (com trinta e dois 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 abril a dezembro de 2020, e janeiro e fevereiro de 2021, nos termos e com os
fundamentos nela descritos, conforme informação de reunião de CMM de 17/03/2022. ------------

PONTO DÉCIMO-SEGUNDO:
“Informação interna n.º 4670/2022 do serviço de execuções fiscais, de 14 de março,
pagamentos voluntários – Retificação da Informação 9382, de 27/8/2021 – Maria Jesus
Rodrigues e Diana Rosa Soares da Costa Albuquerque” – Votação da Retificação das
deliberações de acordo com proposta da Câmara Municipal – APROVADO POR
UNANIMIDADE (com trinta e dois votos a favor), retificar as deliberações de acordo com a
proposta da Câmara Municipal, e retirar das listagens Maria Jesus Rodrigues e Diana Rosa
Soares da Costa Albuquerque, por procederem ao pagamento voluntário das dívidas de consumo
água, conforme informação da reunião de CMM, anexa ao processo desta sessão. -----------------…/…

…/…

PONTO DÉCIMO-TERCEIRO:
“Informação interna n.º 5819/2022 do serviço de execuções fiscais, de 30 de março,
pagamentos voluntários – Retificação da Informação 4657/2022 – Maria Teresa dos Santos
L. P. A. Borges” – Votação da Retificação de deliberação de acordo com proposta da
Câmara Municipal – APROVADO POR UNANIMIDADE (com trinta e dois votos a favor),
retificar a deliberação de acordo com a proposta da Câmara Municipal, e retirar das listagens
Maria Teresa dos Santos Laires Pinheiro de Andrade Borges, por proceder ao pagamento
voluntário das dívidas de consumo água, conforme informação da reunião de CMM, anexa ao
processo desta sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO DÉCIMO-QUARTO:
“Informação interna n.º 5873/2022 do serviço de execuções fiscais, de 31 de março,
referente à declaração de prescrição de processos de execução fiscal dos meses de setembro,
outubro, dezembro de 2019, e pagamentos voluntários de Ana Rita Rodrigues Simões e
José Jorge Sequeira Amaral Joaquim” – Aprovação e Votação da Declaração de
prescrição, bem como Retificação das deliberações de acordo com proposta da Câmara
Municipal – APROVADO POR UNANIMIDADE (com trinta e dois 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: setembro de 2019, de Sara Dulce Vital dos Santos,
outubro de 2019, de Teresa Gonçalves Afonso, e dezembro de 2019, de Leonardo José Leal
Freitas, nos termos e com os fundamentos nela descritos, conforme informação de reunião de
CMM de 7/04/2022; bom como retificar as deliberações de acordo com a proposta da Câmara
Municipal, e retirar das listagens Ana Rita Rodrigues Simões e José Jorge Sequeira Amaral
Joaquim, por procederem ao pagamento voluntário das dívidas de consumo água, conforme
informação da reunião de CMM, acima referida, e anexa ao processo desta sessão. -----------------

PONTO DÉCIMO-QUINTO:
“Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos pela Câmara Municipal de Mangualde,
no período de 18 de fevereiro de 2022 a 18 de abril de 2022, ao abrigo da autorização prévia
concedida pela Assembleia Municipal de Mangualde, de 27 de dezembro de 2021, 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 ----------------------------------------

…/…
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…/…
Para constar se publica este edital, e outros de igual teor, que vão ser divulgados nos
termos habituais.

Paços do Concelho, 29 de abril de 2022

/PO

