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ATA N.º 2/2022  

 
 

 ---- PRESIDÊNCIA: Elisio Oliveira -----------------------------------------------------------  

 ---- 1.º/ª SECRETÁRIO/A: Jaime Pinto -------------------------------------------------------   

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

 ---- Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Mangualde, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Mangualde, que havia sido convocada nos termos legais e regimentais no 

passado dia vinte de abril. -------------------------------------------------------------------------  

 ---- Sendo vinte e uma horas e quinze minutos foi feita a chamada, verificando-se a 

ausência dos seguintes membros municipal, senhores/as: Liliana Gomes, Sara Sousa, 

Rui Ferreira, Joaquim Pais, Catarina Lourenço, e Rui Valério, presidente da União de 

Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães. ----------------------------------  

 ---- Justificaram as faltas os senhores/as: Liliana Gomes, Sara Sousa, Rui Ferreira, 

Catarina Lourenço, e Rui Valério, presidente da União de Freguesias de Santiago de 

Cassurrães e Póvoa de Cervães. ------------------------------------------------------------------  

 ---- Nos termos do artigo 78º e 79º, do Decreto-Lei n.º Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e demais diplomas, os/as 

senhores/as Liliana Gomes, fez-se substituir por Ana Isabel Figueiredo de Amaral 

Loureiro, Sara Sousa, fez-se substituir por José Carlos de Almeida Ribeiro, Rui Ferreira, 

fez-se substituir por Luis Filipe Loureiro Cunha, todos do PS, Catarina Lourenço, fez-

se substituir por Patrícia Isabel Diogo Almeida, do PSD/CDS. -----------------------------  

 ---- Nos termos do artigo 18º, n.º 1, alínea c), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, o presidente da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de 

Cervães, senhor Rui Miguel Valério, fez-se substituir pela tesoureira da União de 

Freguesias, senhora Sara Lopes Diogo, na presente sessão da Assembleia Municipal. --  

 ----- Estiveram presentes os senhores: presidente da Câmara Municipal, Marco 

Almeida, vice-presidente da Câmara Municipal, João Pedro Cruz, e os vereadores Maria 
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José Coelho, Rui Costa, do PS, Joaquim Patrício e Fernanda Monteiro, da coligação 

PSD/CDS, e António Silva, do CHEGA. -------------------------------------------------------  

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

 ----- Procedeu-se à votação da ata da sessão ordinária, de vinte e cinco de fevereiro de 

2022, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------  

 ----- 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: Ana Isabel Loureiro, José Carlos Ribeiro, Luis 

Filipe Cunha, Patrícia Isabel Almeida, Sara Diogo, Fernando Henriques Lopes, Filipe 

Pinto e Alexandre Constantino. ------------------------------------------------------------------  

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

------ANÁLISE DA CORRESPONDÊNCIA: ------------------------------------------------  

  ----- O senhor presidente da Assembleia Municipal leu a correspondência recebida, 

ficando à disposição dos membros da Assembleia. ---------------------------------------------  

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

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

 ----- O senhor João Tiago disse ter estado presente na Assembleia Intermunicipal da 

CIM Viseu Dão Lafões e que manifestou o seu desagrado pela alteração da data da 

reunião para o mesmo dia da sessão desta Assembleia Municipal. -------------------------  

 ----- Felicitou a Associação de Jovens do Castelo pelas comemorações dos quarenta e 

oito anos do 25 de Abril, e que este acontecimento também deu oportunidade a que 

houvesse associações juvenis, que antes não existiam, independentes, agregadoras, com 

espírito de cordialidade, de participação e que permitem ser um sítio onde se pratica 

cidadania. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Parabenizava todos os investidores em Mangualde, pois há cinquenta e três 

processos de obras em andamento, o que significa que não há medo do futuro, confiam 

no concelho, que tem sabido atrair os investidores, mantê-los e manter-se ativo, o que 

demonstra uma boa gestão publico-partidária do município. --------------------------------  
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 ----- De salientar ainda o maior investimento que foi feito nos últimos anos no país, na 

região centro, que liga o interior ao litoral, e que está a decorrer, que é em infraestruturas 

de renovação da linha da beira alta. --------------------------------------------------------------   

 ----- A senhora Patrícia Almeida também parabenizou a Associação dos Jovens do 

Castelo pelos festejos do 25 de Abril. -----------------------------------------------------------  

 ----- A senhora Patrícia Almeida fez ainda uma intervenção sobre o 25 de Abril, a 

liberdade, os acontecimentos mundiais, e o desenvolvimento municipal e 

intermunicipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A senhora Ana Lage, em nome da bancada do PSD/CDS, propôs um voto de louvor 

ao senhor Dr. Orlando Augusto Duarte Fernandes, Chefe de Divisão Financeira da 

Câmara Municipal de Mangualde, que se aposentou pelo limite de idade, recentemente, 

pois o trabalho que desempenhou ao longo de trinta anos ao serviço dos mangualdenses 

merece este voto de louvor, tendo em conta a forma imparcial, isenta, e competente, 

com que desempenhou as suas funções.---------------------------------------------------------  

 ----- O senhor João Tiago, em nome do PS, associou-se a este voto de louvor, porque 

era justo, no tempo certo, e a constatação do facto de que uma das coisas boas da 

democracia é haver a separação dos órgãos políticos e órgãos da administração do 

estado, e o Dr. Orlando cumpriu muito bem a sua função como dirigente na separação 

de uma divisão administrativa de um órgão do estado, e este engrandecesse quando é 

servido por bons servidores. ----------------------------------------------------------------------  

  ----- O senhor presidente da Assembleia Municipal interveio para manifestar o seu 

apreço ao senhor Dr. Orlando, pois trabalhou durante quatro anos com ele, e sempre 

desempenhou as suas funções com grande profissionalismo e rigor, pelo que também 

lhe deixava esta homenagem e testemunho. ----------------------------------------------------   

-------A senhora Maria Cunha, em nome da bancada da Coligação do PSD/CDS, 

congratulou-se com a Assembleia Municipal de Mangualde por esta não ter alterado a 

data da sua realização, face á alteração da sessão da Assembleia Intermunicipal da CIM 

Viseu Dão Lafões, e que concordava plenamente com as palavras do senhor João Tiago, 
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pois esta sessão era mais importante, porque era o meu concelho e era aqui que se 

resolviam os problemas dos nossos munícipes. ------------------------------------------------  

   ---- O senhor João Albuquerque, em nome da bancada do PSD/CDS, solicitava a 

alteração dos pontos segundo e terceiro, ou seja, que fosse discutido e votado primeiro 

a prestação de contas de 2021, e depois as revisões às GOP e Orçamento para 2022. ---  

 ----- O senhor presidente da Assembleia Municipal disse não concordar com a proposta 

e que esta iria abrir precedentes. -----------------------------------------------------------------  

  ----- A senhora Patrícia Almeida, á semelhança da sessão anterior, recomendou que “as 

futuras sessões da Assembleia Municipal fossem transmitidas via internet, nos canais 

da autarquia, nas redes sociais, assim como as reuniões públicas do executivo 

municipal, e que depois da aprovação desta recomendação, a mesma seja enviada para 

as assembleias de freguesia para que estas possam dar conhecimento aos seus 

fregueses.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Primeiro da Ordem do Dia “Apreciação da Informação Escrita sobre a 

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

 ----- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ----------------------------------  

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

 -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Tendo sido novamente sugerida a alteração da discussão e votação dos pontos 

segundo e terceiro, o senhor João Tiago, em nome do PS, disse que não compreendia a 

razão da troca dos pontos, não era habitual, mas se fosse consensual não se oporia. -----  

 ----- O senhor vereador Joaquim Patrício explicou que o saldo de gerência transitava 

para a revisão, e era nesse sentido que se deveria alterar. ------------------------------------  

 ----- Posto este assunto, alteração dos pontos a votação, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Segundo da Ordem do Dia “Prestação de Contas/Gerência Municipal 

2021” - Apreciação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal ---------------  
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 ----- O senhor João Albuquerque disse que a prestação de contas está positiva pelo que 

parabenizava o executivo, no entanto pensava que havia margem para melhorar, como 

no caso da carga fiscal e das várias propostas de redução que o PSD/CDS já fez. --------  

 ----- Havia ainda uma dúvida, na rubrica do apoio judiciário, no valor de 17212.61€ 

(dezassete mil duzentos e doze euros e sessenta e um cêntimos), que não percebemos de 

onde vem esse valor, nem ao que está associado. ----------------------------------------------  

  ----- O senhor João Tiago disse que as contam refletiam boa gestão, e que apesar os 

imprevistos, as contas não se desequilibraram, porque havia a tendência de boa gestão 

económico-financeira, razão pela qual também se baixou o IMI para a taxa mínima. ---   

  ---- O senhor presidente da Câmara Municipal, Marco Almeida, disse que prestação 

de contas de 2021 vinha refletir o tipo de gestão do PS, em que mantem as boas práticas 

orçamentais, as regras do equilíbrio orçamental, garantindo a receita necessária para 

fazer face às despesas e amortizações de empréstimos. ----------------------------------------  

 ----- De salientar o esforço que o município fez para que tivesse contas positivas, sem 

nunca deixar de dar resposta aquelas que são as necessidades dos mangualdenses, como 

foi o caso do apoio ao comércio local, às IPSS, ao movimento associativo, e a isenção 

de taxas e licenças, a redução de impostos. Com esta redução houve uma quebra de cerca 

de 300000,00€ (trezentos mil euros) nos cofres da autarquia, e no momento de 

pandemia, em 2021, os mangualdenses pagaram em média, menos, cerca de 11,00€ 

(onze euros) em impostos diretos. ----------------------------------------------------------------  

 ----- Os acontecimentos atuais, nomeadamente, a emergência energética, a inflação, a 

guerra na Ucrânia, entre outros, são os ingredientes necessários para a tempestade que 

aí vem. Por isto, há que assumir, sem receio, a preocupação que temos relativamente ao 

futuro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- As contas de 2021, são uma boa prestação de contas, há razões para olharmos para 

o futuro com confiança, mas com responsabilidade.  ------------------------------------------  

 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com vinte cinco 

votos a favor, e sete abstenções, do PSD/CDS e Junta de Freguesia de Freixiosa, a 

prestação de Contas/Gerência Municipal 2021. -------------------------------------------------  
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 ----- Pelo senhor João Albuquerque, da coligação PSD/CDS, foi feita a seguinte 

declaração de voto: “Considerando que a prestação de contas diz respeito ao mandato 

anterior a bancada da Coligação do PSD/CDS abstém-se não deixando de realçar que 

apesar de um equilíbrio financeiro das contas, existe uma elevada carga fiscal sobre os 

munícipes que é ainda mais notada nos tempos pandémicos vividos.” ----------------------  

 ----- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “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 -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Tomou a palavra a senhora Patrícia Almeida, pelo PSD/CDS, para parabenizar o 

executivo municipal pela inserção de três novas rubricas, nas GOP: “Valorização do 

Comércio e Serviços de Proximidade”, “Inovação, Digitalização e Transição Digital”, 

“Eficiência e Transição Energética”, questões que o PSD/CDS também inseriu no seu 

manifesto eleitoral. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O senhor João Tiago disse que a valorização do comércio e serviços de proximidade 

decorre da regeneração urbana que vem sendo feita há algum tempo. O primeiro passo 

para se ter uma cidade atrativa, é ter boas infraestruturas públicas, e associá-las á criação 

de negócio, de mais-valia, e de rendimento que possa ser distribuído pela sociedade. A 

tendência atual do comercio, e também por causa da pandemia, alavancou mais esta 

situação e tornou o comercio de proximidade, conectado, interligado, feito através das 

redes sociais, mas mantendo a proximidade ao cidadão. --------------------------------------  

 ----- A eficiência energética, além de ter uma carga política e de boa prática, é sobretudo 

urgente, face á escalada dos preços. É competência dos municípios a iluminação pública, 

e esta feita nos moldes em que está, onera os cofres do município de tal forma que a 

transição de luminárias, nomeadamente a utilização de led, é uma visão do presente. ----  

 ----- Congratulava o município, porque o desafio a lançar agora é de começar uma 

estratégia de um concelho, município, de infraestruturas de carbono zero, o que será um 

plano ainda mais audaz do que estas rubricas. Para isso há que criar comunidades 

energéticas, locais, onde há vários produtores, privados ou públicos, que põem ao serviço 
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da comunidade a sua energia, produzida de modo sustentável e renovável, para fazer 

baixar os custos energéticos. -----------------------------------------------------------------------  

 ----- Interveio a senhora Ana Lage para dizer que o tema da pobreza energética está na 

ordem do dia, a coligação PSD/CDS, questiona o executivo sobre o que está previsto pelo 

município em termos de eficiência energética e quais as estratégias locais de combate e 

as formas de mitigar essa mesma pobreza energética. Caso já existam algumas ações 

previstas, estas serão para cumprir nos próximos anos, independentemente da 

disponibilização dos fundos? ----------------------------------------------------------------------   

 ----- O senhor vice-presidente da Câmara Municipal, João Cruz, respondeu que existem 

novas rubricas no orçamento porque são fruto de estratégias muito recentes, a legislação 

é recente, e por isso a autarquia, nalguns casos está num processo de candidaturas, pelo 

que se aguardam novidades para o concelho. ---------------------------------------------------  

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

votos a favor, e seis abstenções, do PSD/CDS, 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 da Ordem do Dia “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 ------------------------  

 ----- O senhor João Tiago disse que só se poderia ter ganhos de gestão se houvesse mais 

escala, continuava a ser muito difícil negociar com os prestadores de serviços de 

transportes, para que estes sejam eficientes, a custo justo, e que não continuem a ser um 

prejuízo para a CIM Viseu Dão Lafões e para os municípios.  -------------------------------  

 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi 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 
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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 da Ordem do Dia “Conselho Municipal de Educação – alteração” 

- 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 trinta e 

dois votos a favor, a alteração ao Conselho Municipal de Educação conforme consta da 

proposta anexa ao processo desta sessão. --------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Sexto da Ordem do Dia “Alteração dos Anexos ao Mapa de Pessoal para 

2022 – Suplemento Remuneratório de Penosidade e Insalubridade” – 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 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 da Ordem do Dia “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 -----------------------  

 ----- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ----------------------------------  

 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi 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 da Ordem do Dia “Alteração ao Mapa de Pessoal” – 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 trinta e 

dois votos a favor, alterar o Mapa de Pessoal de 2022. ----------------------------------------  
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 ----- Ponto Nono da Ordem do Dia “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  --------------------------------------  

 ----- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ----------------------------------  

 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi 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 da Ordem do Dia “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” --------  

 ----- A senhora Patrícia Almeida disse que a bancada do PSD/CDS entendia que não 

havia necessidade de eleição de um novo membro, uma vez que, na sessão desta 

Assembleia Municipal de 27/2/2020, foi eleita uma lista com três efetivos e uma suplente. 

Sendo esta eleição legal, não há necessidade de proceder a nova eleição, pelo que deverá 

tomar posse o membro eleito como suplente. ---------------------------------------------------  

 ----- A senhora vereadora Maria José Coelho explicou que a lei expressa que a Comissão 

Alargada da CPCJ era constituída, entre outros, por quatro representantes eleitos pela 

Assembleia Municipal. Neste momento há a renuncia de um dos representantes, e ao que 

lhe parece, estes cargos são nominais, pelo que deveria haver nova eleição para 

eleição/substituição do membro que renunciou, pois não há suplentes. ---------------------  

 ----- A senhora Patrícia Almeida disse que a lei expressa que são nomeados pela 

assembleia municipal, quatro representantes, e é omissa quanto á forma de eleição. -----  

 ----- O senhor presidente da Assembleia Municipal de Mangualde, Elisio Oliveira, disse 

que, dado a importância da CPCJ e que havia matéria a esclarecer, propunha retirar este 

ponto da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------------   

 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com trinta e 

dois votos a favor, retirar este ponto da ordem do dia. -----------------------------------------  
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 ----- Ponto Décimo-Primeiro da Ordem do Dia “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  -------------------------------------------------------------------  

 ----- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ----------------------------------  

 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi 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 da Ordem do Dia “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  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ----------------------------------  

 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi 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 da Ordem do Dia “Informação interna n.º 5819/2022 do 

serviço de execuções fiscais, de 30 de março, pagamentos voluntários – Retificação 
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da Informação 4657/2022 – Maria Teresa dos Santos L. P. A. Borges” – Votação da 

Retificação de deliberação de acordo com proposta da Câmara Municipal  

 ----- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ----------------------------------  

 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi 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 da Ordem do Dia “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  --------------  

 ----- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ----------------------------------  

 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi 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 
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consumo água, conforme informação da reunião de CMM, acima referida, e anexa ao 

processo desta sessão. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Décimo-Quinto da Ordem do Dia “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 senhora Ana Lage solicitou esclarecimento relativo á empresa AD Quadratum, 

Arquitetos, Lda, sendo uma empresa de projectos, está proposta para “investimento no 

crescimento e no emprego”, de que modo? Também com a CIM está previsto um 

protocolo de colaboração no valor de 2679,70€ (dois mil seiscentos e setenta e nove 

euros e setenta centimos), a que se refere?------------------------------------------------------  

 ----- A senhora Maria Cunha disse que a Câmara Municipal faz em demasia avenças, e 

algumas já se repetem há anos. Se os funcionários são necessários, porque é que há a 

necessidade de avenças? ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- O senhor presidente da Câmara Municipal, Marco Almeida, informou que a AD 

Quadratum Arquitetos, faz consultadoria no âmbito do PRR e do Portugal 2030, visto 

estes Programas exigirem um acompanhamento diário, permanente, da parte dos 

municípios para poderem aproveitar as oportunidades e fazerem as suas candidaturas, 

como é o caso dos “Bairros Comerciais Digitais”. Quanto ao protocolo com a CIM, na 

próxima sessão dir-lhe-ia do que se tratava. -----------------------------------------------------   

 ----- Quanto às avenças, na prestação de contas estava explicito que o número destas 

havia reduzido, relativamente aos anos anteriores. ---------------------------------------------   

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

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

 ---- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ------------------------------------  

 ---- Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente da Assembleia Municipal propôs 

que a presente ata fosse imediatamente aprovada sob a forma de simples minuta, para 
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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 duas horas e cinquenta e cinco minutos do dia vinte 

e oito de abril, o senhor presidente da Assembleia Municipal deu por terminados os 

trabalhos desta sessão, encerrando-a. ------------------------------------------------------ ------ 

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

 -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

 

O Presidente, 

 

_______________________ 
 
 

 

 

O/A 1º/ª. Secretário/a, 

 

 
______________________________ 

 

 
 

O/A 2º/ª. Secretário/a, 

 

 

________________________ 
 

 

 

 

 


