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ATA N.º 3/2022  

 
 

 ---- PRESIDÊNCIA: Elísio Oliveira -----------------------------------------------------------  

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

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

 ---- Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 junho. -----------------------------------------------------------------------  

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

ausência dos seguintes membros municipais, senhores/as: Fernando Monteiro, Filipe 

Pinto, Rui Valério, e Jorge Marques, presidente da Junta de Freguesia da Freixiosa, 

presidente da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, e 

presidente da União de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, 

respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Justificaram as faltas os senhores/as: Fernando Monteiro, Filipe Pinto e Rui Valério. 

 ---- 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, o senhor 

Fernando Monteiro, 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 Junta de Freguesia da Freixiosa, senhor Filipe Pinto, fez-se 

substituir pela secretária da freguesia, senhora Irene Maria Pina Costa, 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/as 

Maria José Coelho, 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: -  
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 ----- Procedeu-se à votação da ata da sessão ordinária, de vinte e oito de abril 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: Liliana Gomes, Sara Sousa, Rui Ferreira, 

Joaquim Pais, Catarina Lourenço e Irene Maria Costa. ---------------------------------------  

------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 que tínhamos de debater a questão da água e havia a 

necessidade de reforçarmos o nosso sistema de abastecimento de água ao concelho que 

também é partilhado com outros. Nos últimos cinco anos houve um esforço muito 

grande por parte de um conjunto de municípios. Inicialmente eram oito, agora cinco 

concelhos, que criaram uma entidade intermunicipal que possibilita mitigar os 

problemas futuros que teremos com a água: Mangualde, Penalva do Castelo, Nelas, 

Viseu, e Satão, associaram-se para poderem partilhar as responsabilidades na correta 

gestão da água, os custos, que o investimento acarreta, por forma a servir melhor os seus 

munícipes. Este esforço iniciou-se em 2015, e 2016, foi difícil pois há que partilhar a 

soberania, o risco, os fundos. Há que vencer dificuldades, a gestão da albufeira de 

Fagilde, que é repartida entre Mangualde, Viseu, Nelas e Penalva, é feita tecnicamente 

pelo SMAS de Viseu, em 70%, o restante é dividido pelos outros municípios. -----------    

 ----- Em 2021 chegamos ao acordo na partilha da gestão dos resíduos sólidos e urbanos 

e da água, e o novo velho, presidente da Câmara Municipal de Viseu rompeu 

unilateralmente todos estes acordos com cinco presidentes de câmara municipal 

(Mangualde, Satão, Viseu, Nelas e Penalva), e tentou resolver a questão de Viseu 
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fazendo acordo com as Águas Douro e Paiva, em vez de pugnar por uma solução 

regional.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O Dr. Fernando Ruas, ao romper os acordos feitos com os restantes presidentes de 

câmara municipal, e como presidente da CIM Viseu Dão Lafões, eleito por 

unanimidade, deixa de ter condições de ser presidente desta mesma Comissão. ----------  

 ----- De facto, talvez tenhamos de convocar uma sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Mangualde para saber qual é o nosso papel perante esta situação, sabendo 

que metade da albufeira é de Mangualde. Se há momento em que temos de estar unidos 

é neste. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----  A senhora Carla Silva, felicitou o executivo por algumas iniciativas festivas 

realizadas, que foram do agrado da população e especialmente pelos pais. Destacava, 

entre outros, a apresentação das orquestras, constituídas por crianças e jovens; as 

comemorações do Dia da Criança, no Monte da Sr.ª do Castelo. Esta iniciativa fez-nos 

pensar que aquele espaço tem potencial e que podia ser melhor aproveitado, e explorado. 

 ----- O senhor José Manuel Ferreira fez referência á presença das representantes do 

estado em Mangualde, senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana 

Catarina Mendes, e a senhora Alta-Comissária para as Migrações, Sónia Almeida, para 

a assinatura de protocolo de cooperação entre a autarquia de Mangualde e o Alto 

Comissariado para a Migrações, que se reveste de especial importância uma vez que 

veio permitir a criação do Centro Local de Apoio á Integração de Migrantes, para prestar 

apoio aos cidadãos migrantes que nos procuram, e de acarinhar aqueles que escolheram 

Mangualde para viverem ou como local de acolhimento. ------------------------------------  

 ----- A senhora Catarina Lourenço fez um alerta para que se mude a forma como se faz 

política e como as pessoas veem a política.-----------------------------------------------------  

 ----- Referindo-se à Assembleia Municipal de Jovens, que ocorreu no passado dia vinte 

e sete de maio do corrente, disse que esta não cumpriu nenhum dos requisitos que era 

suposto, e não havendo nada a opor a esta realização, a bancada do PSD/CDS, concorda 

que se realizem, porque os jovens apresentaram questões que são muito importantes para 
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o município, no entanto deveriam ter sido contactados os partidos representados na 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Outra questão prende-se com a sessão da Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu 

Dão Lafões que ocorreu no mesmo dia da sessão da Assembleia Municipal de 

Mangualde, vinte e oito de abril, esta bancada entrou em contacto com o presidente da 

Assembleia Municipal de Mangualde com o intuito de se poder alterar a data desta 

última. Foi-nos comunicado que iria entrar em contacto com o presidente da Câmara 

Municipal e os representantes dos outros partidos, e foi-nos dito, posteriormente, que o 

líder do PS não iria comparecer na dita sessão Intermunicipal, ao que lhe respondi que 

os representantes da sua bancada fariam o mesmo, e não estiveram, ao contrário do líder 

do PS, que esteve em parte da reunião da CIM. Isto não é uma critica, é um alerta, 

deveria haver mais colaboração entre partidos. ------------------------------------------------  

 ----- Quanto ao tempo utilizado, agora, pelo líder do PS na sua intervenção, não 

incomodava a sua bancada, porque eram assuntos do interesse de Mangualde. -----------  

 ----- Neste momento, o senhor presidente da Assembleia Municipal disse que lhe cabia 

a ele dirigir a sessão, e solicitou à senhora Catarina Lourenço que fosse objetiva nos 

seus termos, que estava a ruminar os temas, e que não atribuísse afirmações que ele não 

disse. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A senhora Catarina Lourenço questionou o senhor presidente da Assembleia 

Municipal sobre se sabia quem é que ruminava e se não queria pedir desculpa. ----------  

 ----- O senhor presidente da Assembleia Municipal disse para a senhora Catarina 

Lourenço continuar a sua intervenção, não queria entrar em diálogo, que na sua ótica 

estava a ruminar os temas, não pedia desculpa e que não usou a palavra como termo 

ofensivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A senhora Catarina Lourenço disse que esta forma de fazer política, que se reflete, 

e do problema da Barragem de Fagilde, levantado na sessão de abril, da campanha que 

foi aqui feita contra o presidente da Câmara Municipal de Viseu, talvez por isso houve 

duas inaugurações da mesma estrada, em Germil, onde estiveram presentes, um dia, 

pessoas do PSD/CDS e PS, e no outro, só pessoas do PS. Este assunto foi publicado no 
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Jornal Público e Jornal de Notícias, e esta é uma forma de ver a política, que não pode 

continuar, temos de mudar. -----------------------------------------------------------------------  

 ----- Relativamente ao que disse o senhor João Tiago, a bancada do PSD/CDS, 

questionou o executivo, em dezembro último, sobre a assinatura do protocolo, e onde 

foi dito que não sabiam de nada, em fevereiro apresentámos propostas relativamente á 

seca que era anunciada, e nenhuma foi acolhida. Não obstante concordamos que seja 

realizada uma sessão extraordinária para debater este assunto. Estamos aqui para 

defender Mangualde, e não nenhum presidente de câmara municipal de outro partido, 

seja ele do PSD ou não. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Mangualde disse saber que estavam 

a ser revistos alguns regulamentos, inclusive o RMUE, e antes que esteja em discussão 

pública, recomendávamos que, tendo em conta a quantidade de prédios urbanos quase 

em ruína que existem no concelho de Mangualde, em especial nas aldeias, que se 

baixasse as taxas de licenciamento para reabilitação, pois há uma parte da cidade 

abrangida pela ARU, e por consequência muitos munícipes beneficiam de outras 

reduções, mas esta não abrange as aldeias. -----------------------------------------------------  

 ----- O senhor presidente da Assembleia Municipal informou que relativamente á 

Assembleia Intermunicipal, informou os partidos e não condicionou ninguém nas suas 

resoluções. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A Assembleia Municipal de Jovens, teve o cuidado de informar que era uma 

assembleia informal, visto que tomamos posse como membros efetivos da Assembleia 

Municipal de Mangualde, em outubro, e o regulamento da Assembleia de Jovens tem 

prazos apertados para a eleição dos alunos em novembro ou dezembro. Os alunos já 

tinham os trabalhos preparados para apresentação, seria uma frustração não dar 

seguimento ao pedido da senhora professora e dos alunos. ----------------------------------  

 ----- O senhor João Tiago informou que não foi contactado para não estar presente na 

Assembleia Intermunicipal, e ninguém lhe disse que havia uma tomada de posição 

coletiva, até porque não a iria respeitar, porque sempre defendeu os direitos de 
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Mangualde naquela Comunidade. Na dita Assembleia Intermunicipal manifestou o seu 

desagrado pela alteração da data e por esta coincidir com a sessão de Mangualde. ------  

 ----- Interveio a senhora Catarina Lourenço para dizer que os comentários á 

Assembleia Municipal de Jovens, foram um elogio e um alerta para que haja 

colaboração entre partidos. ------------------------------------------------------------------------  

 ----- Quanto á Assembleia Intermunicipal, questionou o senhor presidente da 

Assembleia Municipal quanto á conversa que tiveram ao telefone, se tinha dito ou não 

que o PS tinha a posição de força de não ir ninguém á CIM? --------------------------------  

 ----- O senhor presidente da Assembleia Municipal respondeu que a senhora Catarina 

Lourenço deveria ter percebido mal e que não tinha dito aquilo. ----------------------------  

 ----- O senhor António Fortes disse que estava preocupado com a Barragem de Fagilde 

e com as últimas noticias que saíram, no entanto foi informado que esta seria para 

construir. Salientava ainda a organização de um congresso internacional de jornalistas a 

realizar em Mangualde, em novembro, como forma de divulgação do concelho e daquela 

Barragem, visto que alguns dos jornalistas são também pescadores. -----------------------   

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

autarquia pela sessão de esclarecimento da passada semana, “sessão para esclarecer 

empresários e investidores do concelho”, que a sua bancada já o havia sugerido a alguns 

meses, e que não foi bem acolhida nesta Assembleia Municipal pela bancada do PS. ---  

  ----- Questionava o senhor presidente da Câmara Municipal sobre o protocolo de 

colaboração com a CIM no valor de 2.679€, que na última sessão da Assembleia 

Municipal não soube responder de que se tratava. ---------------------------------------------  

  ----- Outra questão prendia-se com a transmissão das sessões da Assembleia Municipal 

online, que a bancada do PSD/CDS já o sugeriu por duas vezes, e que ainda ninguém se 

pronunciou, era uma mais-valia para este órgão pois muitas pessoas não sabem o que se 

faz aqui. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

  ----- Tomou a palavra o senhor Joaquim Pais para falar sobre a melhoria da parte 

rodoviária do concelho e da sinalização horizontal e vertical na Nacional 16, que era 
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uma obra premente e há muito necessitada. A obra está feita, a estrada mais segura, é 

uma obra que atravessa o concelho de este a oeste, cerca de 220km. -----------------------    

 ----- O senhor Raúl Matos, em nome da bancada do CHEGA, elogiou o executivo 

municipal pelas comemorações dos 150 anos do aniversário de Ana de Castro Osório, e 

pela modernização das Etar, apesar dos habitantes de Tabosa se queixarem do ruído dos 

equipamentos da nova Etar, que tem a possibilidade de redução se forem feitos ajustes. 

 ----- A senhora Ana Lage, em nome da bancada do PSD/CDS, disse que tendo em 

consideração que a Câmara Municipal vai investir na edificação do Ecocentro em 

Mangualde, uma infraestrutura que vai permitir promover a recolha e tratamento 

seletivo de resíduos, entendemos que deverá ser mais abrangente, pois, face ás alterações 

climáticas  e ondas de calor cada vez mais frequentes, há a necessidade de uma alteração 

comportamental da população do concelho, com vista a reduzir a utilização do fogo na 

eliminação dos sobrantes agrícolas, florestais e de jardinagem, seria de todo o interesse 

a criação de um centro de biotrituração comunitário no Ecocentro de Mangualde. A 

biotrituração é uma solução inteligente e ecológica para reduzir os fogos rurais, na 

medida em que destrói os sobrantes florestais, agrícolas e de jardinagem, estilha que 

posteriormente poderá ser incorporada nos solos como fertilizante natural, reaproveitada 

como compostagem ou transformada em pellets. ----------------------------------------------  

 ----- A bancada do PSD/CDS convidava todos os partidos representados a se 

associarem a esta proposta de criação de um centro de biotrituração, para que este seja 

uma realidade muito próxima por forma a que possamos contribuir todos para um 

ambiente mais sustentável. ------------------------------------------------------------------------    

-------A senhora Maria Cunha, da bancada da Coligação do PSD/CDS, questionou para 

quando a marcação e a sinalização horizontal e vertical das estradas, nomeadamente das 

variantes que fazem a ligação das freguesias ao nosso município, visto que algumas se 

encontram abandonadas, há vários anos sem manutenção, muito perigosas á noite, 

principalmente em períodos se nevoeiro. A estrada que liga Vila Cova de Tavares a 

Pinheiro de Tavares foi repavimentada, mas carece de mais obras pois não passam dois 

carros, um pelo outro, o que é uma questão de segurança rodoviária. ----------------------  
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 ----- Outra questão prendia-se com a freguesia de Fornos de Maceira Dão, temos 

conhecimento que a Câmara Municipal pretende reforçar a verba do orçamento da Junta 

de Freguesia para alargamento do cemitério, não tendo esta Assembleia Municipal 

recebido qualquer documento nem conhecimento, pelo que pretende-se saber se está 

previsto até agosto fazer a obra, para que terreno vai ser alargado, se já entrou o projeto 

nos serviços da autarquia e qual o custo da obra para a Câmara Municipal. ---------------  

 ----- Quanto á loja que o município arrendou em Lisboa e subarrendou á Coape, 

gostaríamos de saber qual o ponto da situação.  -----------------------------------------------  

 ----- A senhora Filomena Ferreira, em nome do PS, elogiou a Câmara Municipal de 

Mangualde pelas celebrações dos 150 anos do aniversário de Ana de Castro Osório, 

pelas atividades desenvolvidas, pelos espaços escolhidos, a sua casa natal, e pela 

convidada, sua trineta, Ana de Castro Osório nasceu na freguesia de S. Julião de 

Mangualde, em 18/6/1872, lutou pela alfabetização das mulheres, pelo seu direito a voto 

e pela sua presença em espaços públicos. Defendia que quanto mais instrução as mães 

tivessem melhor e mais conhecimento elas poderiam transmitir aos seus filhos, assim 

ajudou a combater a ignorância, para que as crianças e as suas mães fossem mais felizes. 

Começou por traduzir autores estrangeiros, de literatura infantil, e depois passou a 

escrever os seus próprios contos, sempre com mensagens e conclusões pedagógicas. 

Muitas das suas histórias foram adotadas pelo ensino oficial português e brasileiro, onde 

passou parte da sua vida. Foi considerada a mãe da literatura infantil no nosso país, foi 

jornalista, pedagoga, escritora, ensaísta, conferencista, ativista republicana, e feminista. 

Criou a liga republicana das mulheres portuguesas, defendeu a lei do divorcio, dizendo 

que esta lei era necessária não para separar os que já estavam separados, mas para 

libertar os que ainda estavam presos. ------------------------------------------------------------  

 ----- Faleceu em Setúbal a 23/5/1935. O seu nascimento e passagem por Mangualde 

serão eternizados. Que a memoria desta grande senhora continue e se perpetue no tempo, 

de geração em geração, pois ela é, foi e sempre será um orgulho para todos os 

mangualdenses. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- A senhora Fátima Tavares referiu que estavam a chegar as Agendas 

Mobilizadoras, na segunda fase, um projeto interessante na área da inovação, que trará 

para Mangualde 300.000.000,00€ (trezentos milhões de euros). São empresas como a 

Sonae, Stellantis (PSA), entre outras, que poderão negociar os incentivos que poderão 

vir, criar emprego, ter mais pessoas a residir e a fomentar a economia local. Isto quer 

dizer que há particulares a privilegiar o nosso concelho para investir. As Agendas 

Mobilizadoras, assentam em três patamares: a resiliência, com projetos na área da 

cultura, floresta, habitação; na transição climática; e a transição digital, privilegiado pela 

União Europeia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Parabenizava também os nossos empresários que viram as suas empresas serem 

classificadas como PME Líder, este ano há vinte e duas no concelho. ---------------------    

 ----- A senhora Liliana Gomes felicitou as intervenções construtivas por parte de alguns 

membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----- Salientou a celebração do Dia Mundial da Criança por parte da Câmara Municipal 

de Mangualde, no dia cinco de junho, com a promoção de várias atividades no Monte 

da Sr.ª do Castelo, com a presença de milhares de adultos e crianças, tendo-se associado 

várias entidades e associações locais. -----------------------------------------------------------  

 ----- De referir ainda o investimento da autarquia na promoção da prática desportivas, 

através dos vários contratos-programa de desenvolvimento desportivo celebrados em 

fevereiro último, com as várias associações do nosso concelho, através da construção de 

equipamentos e infraestruturas desportivas, como é o caso do Largo da Carvalha, e do 

relvado sintético do Centro Recreativo e Cultural de Santo André. -------------------------      

 ----- A senhora Patrícia Almeida reiterou as palavras da senhora Fátima Tavares, no 

que se refere á captação de investimento, e parabenizava os nossos empresários. É 

consabido fomentar uma cultura de empreendedorismo valorizando a criatividade dos 

jovens e das sociedades constituídas por jovens que queiram empreender no nosso 

território. Através da CIM Viseu Dão Lafões vamos tendo notícia dos vários acordos 

firmados com os diversos estabelecimentos de ensino superior, repletos de jovens, 

ideias, capacidade de inovação, atentos às diversas oportunidades que possibilitam gerar 
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empregos, desafios, metodologias de trabalho. Em Mangualde é pouca a capacidade de 

retenção de mão de obra qualificada. ------------------------------------------------------------  

 ----- Questionava, desde 2018, quantas empresas (sociedades constituídas por jovens) 

foram encubadas no CIDEM, qual tem sido o contributo efetivo deste último para o 

tecido empresarial jovem mangualdense, networking, passando pela atração de 

investimento até á elaboração de planos de negócio, quantas sociedades jovens ou 

projetos constituídos por jovens foram auxiliados ao abrigo do regulamento de apoio ao 

investimento e criação de emprego? -------------------------------------------------------------  

 ----- A bancada da coligação do PSD/CDS recomenda que o CIDEM cumpra os 

objetivos a que se propõe, seja um ator de desenvolvimento empresarial em Mangualde, 

que os mecanismos previstos no regulamento de apoio ao investimento e á criação de 

emprego, sejam promovidos e potenciados, e que efetivamente lhe seja dado uso, e que 

sejam estabelecidos acordos entre o município e diversas instituições do ensino superior 

de modo a que os jovens empreendedores se possam alocar no CIDEM e aproveitarem 

das nossas infraestruturas. -------------------------------------------------------------------------   

 ----- Foi ainda recomendado que a autarquia criasse um front office para o jovem adulto, 

que fornecesse formação basilar aos públicos jovens para uma cidadania responsável e 

esclarecida. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Relembrou também a falta de casas de banho aquando dos eventos no município, 

que era uma queixa quer dos utentes em geral quer dos lojistas. ----------------------------  

  ----- O senhor presidente da Câmara Municipal interveio para explicar que a 

problemática da água já tem algum tempo, e não se resolve com recomendações. Havia 

um compromisso entre cinco municípios, com documentos assinados, e aprovados em 

reunião de câmara municipal, com custo para os munícipes, mais de 300.000,00€ 

(trezentos mil euros). A questão que se coloca é se se continua com a empresa 

intermunicipal ou não, se não se continuar alguém tem de ser responsabilizado pelos 

custos já pagos. O senhor presidente da Câmara Municipal de Viseu vai assumir o 

compromisso ou não? Se não assumir o compromisso assumido não tem condições para 

continuar a exercer as funções de presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão 
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Lafões. Estava acordado que a nova barragem seria construída a jusante da atual, no 

pressuposto de que a empresa intermunicipal não cairia. -------------------------------------  

  ----- Quanto á intervenção da senhora Carla Silva, sobre as ações/comemorações do 

município, o executivo juntamente com as associações e juntas de freguesia está a tentar 

dar resposta aos anseios das pessoas. ------------------------------------------------------------  

  ----- As obras do complexo estão em fase de conclusão, e será uma obra que nos vai 

orgulhar a todos. ------------------------------------------------------------------------------------  

  ----- Ao senhor José Manuel Ferreira, informava que o protocolo com o CLAIM, é uma 

grande noticia para o concelho, e a par deste, foi assinado em Idanha-a-Nova o auto para 

que Mangualde pertença à Rede de Apoio ao Investidor na Diáspora. ---------------------  

  ----- Relativamente aos Regulamentos, o município está a proceder a várias alterações, 

e quanto aos prédios devolutos urbanos para o alargamento das ARU, o município tem 

de criar incentivos ao licenciamento, redução das taxas, e alargar este incentivo também 

nas freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------  

  ----- Quanto á iniciativa a realizar pelo senhor António Fortes, muito agradecia pelo 

esforço em valorizar a nossa terra. ---------------------------------------------------------------  

  ----- Ao senhor João Albuquerque dizia que a iniciativa para esclarecer empresários e 

investidores do concelho, que decorreu no CIDEM foi articulada entre este e o IAPMEI. 

A Associação Empresarial de Mangualde também tem sido um bom parceiro, 

recentemente foi renovado o apoio ao comercio local do concelho. ------------------------  

  ----- Investimentos na rodovia, para além do que foi referido pelo senhor Joaquim Pais, 

vão ser feitos ainda mais, em várias freguesias do concelho. --------------------------------  

  ----- O alargamento do cemitério de Fornos de Maceira Dão, vai avançar, e a Câmara 

Municipal está a articular com o presidente da Junta de Freguesia. -------------------------  

  ----- A Etar de Tabosa, há um problema de ruído que estamos a tentar resolver com os 

serviços técnicos. -----------------------------------------------------------------------------------  

  ----- Quanto às questões da senhora Ana Lage, há uma linha do Planalto Beirão para a 

recolha de sobrantes, embora não seja a solução, e o município está de parabéns pois 

vamos ter um Ecocentro. --------------------------------------------------------------------------  
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  ----- A sinalização das estradas está a ser tratado pelos serviços municipais, e neste 

momento vai ser aberto um procedimento para a sinalização horizontal, para as estradas 

que ligam os limites dos concelhos. -------------------------------------------------------------  

  -----  A loja em Lisboa, neste momento não está a ser explorada, e estamos a avaliar se 

vamos fazer um novo procedimento que tem de ir a hasta pública, ou se a Câmara 

Municipal assume o arrendamento da loja. -----------------------------------------------------  

  ----- As Agendas Mobilizadoras são uma grande noticia para algumas empresas, mas 

sobretudo para o concelho de Mangualde. ------------------------------------------------------  

  ----- Relativamente à fixação de jovens e ao empreendedorismo, há sempre muito para 

fazer, foram entregues cinquenta e seis bolsas de estudo aos jovens para a formação, 

qualificação. O anterior executivo celebrou um protocolo com o PIAGET para ter mais 

uma oferta educativa, entre outros. Quantas empresas foram instaladas em Mangualde 

desde 2018, encubadas no CIDEM, não sabia ao certo, poderia ter sido feito mais, no 

entanto foram feitas algumas candidaturas. -----------------------------------------------------   

  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. ------------------------  

 ----- Ponto Segundo da Ordem do Dia “Segundas 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 -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Freixiosa, a segunda revisão às Grandes Opções do Plano para o ano de 2022/Plano 

Plurianual de Investimentos e segunda revisão ao Orçamento para o ano de 2022. -------  

 ----- A senhora Catarina Lourenço fez a seguinte declaração de voto: “a bancada do 

PSD/CDS abstêm-se, apesar de dizer respeito a políticas com as quais concordamos, e 
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que esperemos que sejam implementadas, a nossa abstenção é porque, as rubricas não 

se encontram devidamente discriminadas, poderemos vir a votar a favor noutra altura 

quando forem devidamente esclarecidas.” ------------------------------------------------------   

 ----- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Prestação de Contas Consolidadas 2021” - 

Apreciação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal -------------------------  

 ----- Tomou a palavra a senhora Catarina Lourenço, pelo PSD/CDS, para dizer que 

acharam estranho no documento de consolidação de contas de 2021 estar mencionada a 

guerra na Ucrânia, que esta não terá impacto nas contas da autarquia, dado que o senhor 

presidente da Câmara Municipal disse que se avizinham anos difíceis, não sabemos ao 

que se refere. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O senhor presidente da Câmara Municipal, Marco Almeida, respondeu que se 

referia aos custos da energia, por exemplo, que aumentaram antes da guerra, mas de facto 

a guerra da Ucrânia faz encarecer o custo dos materiais. --------------------------------------  

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

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

prestação de Contas Consolidadas 2021. ---------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Contratação do Financiamento Reembolsável, 

até ao montante de 1 090 928,48€, à linha BEI PT 2020 para a Etar de Cubos– 

Minuta do Contrato” – Aprovação e Votação da Autorização à Câmara Municipal   --  

 ----- A senhora Fátima Cunha disse que era de louvar o investimento que tem sido feito 

nas Etar do concelho, mas é necessário também fazer a ligação de esgotos á rede pública 

em muitas habitações. ------------------------------------------------------------------------------   

 ----- O senhor presidente da Câmara Municipal, Marco Almeida, respondeu que se há 

Etar teve que haver pedidos de ligação á rede, e se a senhora deputada sabe de alguma 

situação deveria comunicá-la. ---------------------------------------------------------------------  

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

um votos a favor, aprovar a presente minuta do contrato de financiamento/empréstimo 

reembolsável e respetivos anexos, a celebrar entre o Município de Mangualde e o Estado, 
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através da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., nos termos da deliberação da 

CMM de 17/6/2022. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Quinto da Ordem do Dia “Aditamento ao Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências e Protocolo de Colaboração 2022 com a Junta de 

Freguesia de Fornos de Maceira Dão” – Aprovação e Votação da autorização à 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 

um votos a favor, dar autorização à Câmara Municipal de Mangualde para a celebração 

do aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências e protocolo 

de colaboração 2022, celebrado com a Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão, no 

valor de 8.409,26€, para construção do muro de suporte em Casal do Fundo. -------------  

 ----- Ponto Sexto da Ordem do Dia “Regulamento das Competências do CROI da 

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

 ----- Interveio o senhor José Manuel Ferreira, para fazer um resumo sobre esta proposta 

e que havia algumas alterações, correções pontuais a fazer. ----------------------------------  

 ----- A senhora Catarina Lourenço subscreveu as palavras do senhor José Ferreira, tendo 

verificado também gralhas de português, e referiu que o CROI é manifestamente 

insuficiente para as necessidades de Mangualde, pelo que recomendavam a criação de 

raiz de outro canil intermunicipal em articulação com municípios mais próximos do que 

estes do CROI, ou, reforçar o orçamento das juntas de freguesias que isentem o 

pagamento de licenças durante três anos para animais adotados.-----------------------------  

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

um votos a favor, aprovar o Regulamento do Centro de Recolha Oficial de Animais de 

Companhia Intermunicipal de, Mangualde, Aguiar da Beira,   Penalva do Castelo e Satão. 

 ----- Ponto Sétimo da Ordem do Dia “Redução do Valor da Taxa de Concessão do 

Espaço do Mercado Municipal – Alteração ao Regulamento do Mercado Municipal” 

- Aprovação e Votação da proposta adotada pela Câmara Municipal -----------------------  
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 ----- A senhora Filomena Ferreira apresentou dispensa na votação deste ponto porque 

era concessionária de vários pontos de venda no mercado municipal. -----------------------  

 ----- A senhora Catarina Lourenço elogiou quem ainda tem comercio no mercado 

municipal, pela resiliência e pela coragem de ainda continuarem. ---------------------------  

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

votos a favor, autorizar a redução de 50% do valor das taxas relativas à concessão dos 

espaços e consequente alteração ao Regulamento do Mercado Municipal, conforme 

deliberação de Câmara Municipal de 17/6/2022. -----------------------------------------------  

 ----- Ponto Oitavo da Ordem do Dia “Informação interna n.º 6363/2022 do serviço de 

execuções fiscais, de 8 de abril, referente à declaração de prescrição de processos de 

execução fiscal dos meses de abril a dezembro de 2020 e janeiro a julho 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 

um 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 a julho de 2021, nos termos 

e com os fundamentos nela descritos, conforme informação de reunião de CMM de 

5/05/2022. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Nono da Ordem do Dia “Informação interna n.º 7300/2022 do serviço de 

execuções fiscais, de 26 de abril, referente à declaração de prescrição de processos 

de execução fiscal dos meses de agosto a dezembro de 2020 e janeiro a julho de 2021” 

– Aprovação e Votação da Declaração de prescrição de acordo com proposta da Câmara 

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

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

um 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 agosto a dezembro de 2020, e janeiro a julho de 2021, nos 

termos e com os fundamentos nela descritos, conforme informação de reunião de CMM 

de 5/05/2022.. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Décimo da Ordem do Dia “Informação interna n.º 10558/2022 do serviço 

de execuções fiscais, de 8 de junho, referente à declaração de prescrição de processos 

de execução fiscal dos meses de março a setembro 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 

um 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 março a setembro de 2021, nos termos e com os fundamentos 

nela descritos, conforme informação de reunião de CMM de 17/06/2022. -----------------  

 ----- Ponto Décimo-Primeiro da Ordem do Dia “Substituição de representante na 

Comissão Alargada de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde” ----  
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 ----- O senhor presidente da Assembleia Municipal disse que em reunião de preparação 

do PS ficou acordado cumprir o acordo feito entre os partidos no mandato anterior, na 

sessão de 27/2/2020, e nomear Catarina Lourenço, do PSD/CDS. --------------------------  

 ----- O senhor João Tiago disse que estando todos de acordo, havia que cumprir a dita 

deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

votos a favor, cumprir a deliberação da AMM de 27/2/2020, e nomear Catarina Lourenço. 

 ----- Ponto Décimo-Segundo da Ordem do Dia “Listagem de Compromissos 

Plurianuais assumidos pela Câmara Municipal de Mangualde, no período de 19 de 

abril de 2022 a 20 de junho 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 ---------------------------  

 ----- Tomou a palavra a senhora Catarina Lourenço para dizer que foram consultar o que 

era e o que fazia a empresa Plan2Do, chegando á conclusão que é uma empresa de 

consultadoria na ajuda de obtenção de fundos, pelo que sugerimos que para a próxima a 

informação seja mais completa. Também gostaríamos de saber, das avenças que constam 

desta listagem, se alguma foi feita com algum funcionário de alguma junta de freguesia, 

ou com algum familiar de algum membro de alguma junta de freguesia. Não sabendo a 

resposta do senhor presidente da Câmara Municipal, recomendavam que não se nomeie, 

nem se contrate familiar de membros de junta de freguesia, executivo camarário, para que 

não se levante qualquer tipo de suspeição relativamente a essas avenças. ------------------  

 ----- O senhor presidente da Câmara Municipal respondeu á deputada Catarina 

Lourenço que fosse mais clara, que nesta listagem havia três avenças, duas delas com 

técnicos que estavam na autarquia há anos, porque fazem falta ao serviço no gabinete 

de ação social.---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Em defesa da honra, a senhora Catarina Lourenço respondeu que não vem a 

Mangualde só ao fim-de-semana, e não conhecia só a cidade, conhecia as aldeias, onde o 

senhor presidente da Câmara Municipal deveria ir mais vezes sem ser em eventos. ------   
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 ----- 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 

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 quarenta minutos do dia vinte e oito de 

junho, 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, 
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O/A 2º/ª. Secretário/a, 
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