
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

PO                                                                                                                                                                                                 29/9/2022      1 

  

 

  

 

Fls.           47  

   

ATA N.º 5/2022  

 
 

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

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

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

 ---- Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, no Auditório 

da Câmara 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 e um de setembro. -------------------------------------------------------------  

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

ausência do seguinte membro municipal, senhor: José Manuel de Sousa Ferreira. -------  

 ---- Justificou a falta o senhor: José Manuel de Sousa Ferreira. -----------------------------  

 ---- 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 

José Manuel de Sousa Ferreira, fez-se substituir por Ana Isabel Figueiredo de Amaral 

Loureiro, do PS. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- 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, 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 oito de junho 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: Fernando Monteiro, Filipe Pinto, Rui Valério, 

Jorge Marques e Ana Loureiro. ------------------------------------------------------------------  
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 ----- Procedeu-se à votação da ata da sessão extraordinária, de vinte e nove de julho 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: João Tiago Henriques, Eduardo Albuquerque, 

Filipe Pinto, Paulo Marques, e Ana Loureiro. --------------------------------------------------  

------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 parabenizou o município pelas empresas do concelho que 

foram premiadas pelas Agendas Mobilizadoras, como a PSA. Estas Agendas são um 

desafio para os próximos trinta anos, estaremos entre os nove concelhos onde vai haver 

mais investimento público e privado, para as novas visões económicas que aliam novas 

energias, eficiência energética, e nova dinâmica digital, pelo que há que mobilizar toda 

uma comunidade para um esforço enorme que é necessário fazer. --------------------------  

-------A deputada Maria Cunha, da bancada da Coligação do PSD/CDS, disse concordar 

com o exposto anteriormente, e acrescentava que de facto a construção em Mangualde 

está a crescer, mas mesmo assim, com a inflação, não sabia se a maioria das pessoas tem 

poder de compra para comprar casas, e há falta de habitação em Mangualde. Gostaria 

de saber que soluções de reabilitação e arrendamento estão a ser concretizadas, e qual o 

valor que já foi aplicado do contrato assinado no ano anterior com a senhora Secretária 

de Estado da Habitação.  --------------------------------------------------------------------------  

 ----- Também, relativamente á instalação de empresas, a autarquia tem que fazer mais 

para que as empresas se possam sediar no concelho, porque em termos de zona industrial 

e terrenos para a construção de infraestruturas, estava muito aquém daquilo que podia 

estar. Havia que atrair investidores e indústria para que possa haver trabalho. ------------  
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 ----- O deputado António Fortes disse que: “É uma honra poder falar nesta Assembleia. 

Mas mais importante que falar é ser ouvido. ---------------------------------------------------  

 ----- O assunto que me traz hoje, aqui, é da maior importância e o respeito que me 

merece esta Assembleia Municipal, o órgão Máximo da Autarquia, leva-me a fazer a 

minha intervenção com um documento escrito. ------------------------------------------------  

 ----- Todos sabemos que não se escreve como se fala. No improviso, quando se fala, 

faltam muitas vezes as palavras certas e nem sempre nos surgem as ideias e as frases 

mais apropriadas. Quando se escreve, há tempo para ler, reler e pensar. E o que está 

escrito, está escrito. Referi-mo à seca, à falta de água e sobretudo ao tema "Barragem 

de Fagilde". Já o abordei nesta Assembleia, já o abordaram outros Deputados, mas o 

tema é presente e merece nova abordagem. De um aturado estudo que fiz sobre este 

Tema, concluí que a "Barragem de Fagilde" anda envolvida em meias-verdades, mesmo 

mentiras. Viseu quer impingir-nos um "cano". Nós queremos um lago com água tão azul 

como o céu! E para um perfeito esclarecimento, eu recordo o que o Companheiro João 

Tiago disse na Assembleia Municipal de 28 de junho. Caríssimo amigo João Tiago, 

quero fazer um esclarecimento sobre o "Companheiro". -------------------------------------  

 ----- … -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- E o que o Deputado João Tiago disse nessa Assembleia de 28 de junho foi: - 

"Talvez tenhamos de convocar uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 

Mangualde para saber qual é o nosso papel. Se há momento em que temos de estar 

unidos é este". E, ao tempo, a Deputada Catarina Lourenço da Coligação PSD/CDS-

PP também concordou, em declarações feitas nessa Assembleia “que se realizasse uma 

Sessão Extraordinária para debater o assunto". ----------------------------------------------  

 ----- … -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Por isso, eu secundo os meus Companheiros e peço também uma Assembleia 

Extraordinária. Nessa Assembleia de 28 de junho foi mesmo posta em causa a 

legitimidade de Fernando Ruas como Presidente da CIM. Consultem a Ata de 28 de 

junho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- Agora boas notícias: Propus que se realizasse na Biblioteca Municipal uma 

Conferência sobre o Mestre Aquilino Ribeiro. Em 13 de Setembro passaram 137 anos 

sobre o seu nascimento. Para recordar a data publiquei no Jornal da Beira, de Viseu, 

uma Crónica sobre Aquilino Ribeiro. E, as coisas às vezes são como as cerejas. Vêm 

todas agarradas. Conheci o Escultor da sua Estátua de Bronze na Rua Formosa e um 

estudioso de Aquilino, Fundador da Confraria Aquiliana. As coisas que me contaram 

sobre Aquilino e Mangualde, que desconhecia, levaram-me a propor a realização de 

uma Conferência, para breve (talvez 11 de novembro) para que os Mangualdenses 

fiquem culturalmente mais ricos. Aqueles que pensam que a Cultura é um parente pobre 

da Economia, não passam de ignorantes. ------------------------------------------------------  

 ----- … -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Felicito a Câmara Municipal de Mangualde, na pessoa do Presidente que é o 

responsável por esse Pelouro pelas muitas iniciativas que ultimamente tem 

desenvolvido. Bem Haja, Presidente. ------------------------------------------------------------  

 ----- Congresso ibérico em Mangualde: No próximo dia 7 de outubro vem a Mangualde 

uma Delegação de Espanha para tratar do programa do Congresso Ibérico que vai ter 

lugar em 4, 5 e 6 de novembro em Mangualde. Realço aqui a boa colaboração que o 

Presidente da Câmara tem dado ao Congresso. Não duvido que vai ser um êxito. 

Mangualde vai estar destacado na Comunicação Social espanhola. -----------------------  

 ----- Conferência sobre a Pobreza: Por fim uma outra Conferência. Esta sobre o 

Combate á Pobreza. O conferencista e Monsenhor Jardim Moreira, Presidente da Rede 

Europeia Anti Pobreza em Portugal. A Conferencia esta marcada para o dia 14 de 

outubro, sexta-feira, pelas 18 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal. A Pobreza 

é um tema presente no nosso País. As sucessivas crises a isso nos levaram. --------------  

 ----- … -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Uma Recomendação: Vou terminar como iniciei. A Assembleia Municipal 

consagrada constitucionalmente no princípio da autonomia das Autarquias é o órgão 

Máximo do Poder Local. Como Entidade Fiscalizadora dos atos e deliberações da 

Câmara Municipal. Por isso é nosso dever valorizar e dignificar as Assembleias 



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

PO                                                                                                                                                                                                 29/9/2022      5 

  

 

  

 

Fls.           47  

Municipais e os seus Membros. A Dignidade tem a ver, na sua identidade própria e 

insubstituível com o respeito pelos outros e por si mesmo. Porque a Dignidade vem de 

dentro, é intrínseca, vem do facto de se ser humano, não é concedida, nem retirada por 

ninguém. Ora, nesta Assembleia, os seus Membros são considerados por natureza e por 

direito, Deputados Municipais. E como tal devem ser tratados. Tem tudo isto a ver como 

são redigidas as Atas da Assembleia em que os intervenientes são tratados por 

"senhora", ou "senhor", quando deviam ser referidos como a Deputada, ou o Deputado, 

seguido do nome e apelido. Não custa nada, é só uma questão de bom senso e de ética.  

Aqui fica a recomendação da Coligação PSD/CDS-PP. -------------------------------------  

  ---- A senhora deputada Ana Lage, em nome da bancada do PSD/CDS, gostaria de 

saber sobre a recomendação que apresentou na penúltima assembleia para a bio 

trituração e a aquisição dos biotrituradores, se há algum desenvolvimento, uma vez que 

foi do agrado de todos essa ideia. ----------------------------------------------------------------  

 ----- O deputado Rafael Nunes felicitou o município pelo lançamento do orçamento 

participativo jovem, no mês de março do corrente ano, que conta com um orçamento de 

10 000,00€ (dez mil euros), para a efetivação do projeto. Felicitou os autores 

participantes neste projeto, nomeadamente os vencedores do projeto “Parque de Street 

Workout”, apresentado por Daniel Coelho, Diogo Pardal, Joana Cunha Pais, João 

Paisana e Simão de Carvalho. Este projeto visa a criação de uma zona outdoor para a 

atividade física num espaço urbano, podendo tornar-se no futuro uma mais-valia para o 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  ----- O deputado João Albuquerque, em nome da bancada do PSD/CDS, manifestou o 

seu apreço á ex-deputada Dr.ª Catarina Lourenço, pela dedicação, esforço, não só pela 

Assembleia Municipal como também pela cidade de Mangualde. --------------------------  

  ----- Entretanto, parabenizou o atleta Miguel Monteiro, da Casa do Povo de Mangualde, 

pela conquista da medalha de ouro, no lançamento do peso, em Marraquexe, e o seu 

treinador, João Amaral, que foi distinguido como treinador do ano em desporto 

adaptado, pela Associação de Treinadores. -----------------------------------------------------  
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  ----- Relativamente á falta de água, o PSD/CDS questionava como estava a situação de 

algumas aldeias do concelho. ---------------------------------------------------------------------  

  ----- Parabenizava também os Bombeiros Voluntários de Mangualde e as Unidades 

Locais de Proteção Civil pelo excelente trabalho que fizeram no combate aos incêndios, 

e questionavam o executivo sobre se já há dados sobre a área ardida, no concelho de 

Mangualde. ------------------------------------------------------------------------------------------    

  ----- O senhor João Ricardo Albuquerque fez ainda a seguinte proposta á Assembleia 

Municipal de Mangualde: que as sessões fossem transmitidas online, em direto, no 

Facebook do município, e/ou no Youtube, assim como o vídeo das sessões deverá ficar 

disponível no site da autarquia, como forma de aproximação dos cidadãos aos órgãos 

autárquicos eleitos, para dar conhecimento do que aqui se faz, aumentar a participação 

dos cidadãos e aproximá-los das decisões políticas tomadas na Assembleia Municipal.   

  ----- O senhor presidente da Assembleia Municipal disse que este assunto deveria estar 

previsto no Regimento da Assembleia Municipal, e que aquando da reunião para revisão 

do mesmo, ninguém manifestou essa pertinência, talvez pudéssemos esperar pela 

próxima revisão para o fazermos, no entanto não se opunha a esta proposta. -------------  

 ----- A deputada Patrícia Almeida interveio para alertar para os problemas de saúde 

mental entre os jovens e jovens adultos, e para propor a criação do Cheque Psicólogo. -  

 ----- No mês de março foi anunciada a celebração de um protocolo com o Instituto 

Piaget que consiste na deslocalização da oferta formativa até Mangualde, mais 

propriamente, três pós-graduações, e que as inscrições abririam brevemente. Dado que 

já estamos em setembro, seria de esperar, que no site daquela instituição já estivesse 

disponível a inscrição naquelas pós-graduações em Mangualde, o que não acontece. 

Questionava em que ponto se encontra esta parceria? Considera o executivo que as 

opções apresentadas se adequam á procura das necessidades do tecido mangualdense? 

O Município, ficou responsável pelo apoio logístico, nomeadamente a designação das 

instalações, quais foram as instalações encontradas? Se já passaram essa etapa, qual é o 

balanço que fazem dessa parceria? Qual é o número de pós-graduados que estão 

inscritos? E se têm perceção de qual tem sido a procura pela oferta apresentada? --------  



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

PO                                                                                                                                                                                                 29/9/2022      7 

  

 

  

 

Fls.           47  

 ----- O senhor Rui Marques, presidente da Junta de Freguesia de Quintela, propôs um 

voto de pesar pelo falecimento do senhor Milton Loureiro Matos, ex-autarca da 

Freguesia, entre 1983 e 1997, tendo desempenhado as funções de presidente da Junta de 

Freguesia de Quintela de Azurara, entre 1994/1997, e por inerência representou a 

Freguesia nesta Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ----- Posto este voto de pesar a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ------  

 ----- O deputado João Tiago disse que o senhor presidente da Câmara Municipal de 

Viseu já recuou na história do “cano”, e agora pensa que é necessário desenvolver a 

Barragem de Fagilde.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- A senhora deputada Maria Cunha disse que era do conhecimento geral não haver 

transporte público para as crianças das aldeias do concelho, pelo que, questionava o 

executivo se havia alguma solução para ultrapassar esta questão.---------------------------  

 ----- As Festas do Município, este ano mudaram de local, pelo que gostaria de saber 

qual foi o feedback da população para tal facto, qual foi o balanço e quais os aspetos 

positivos e negativos a salientar destas alterações. --------------------------------------------  

 ----- O senhor Raúl Matos, em nome da bancada do CHEGA, e a propósito do feriado 

municipal de oito de setembro, propôs que fosse recriada uma história lúdica. 

Mangualde chamava-se Azurara da Beira por conta do Mouro Zurão, que era dono de 

um castelo no lugar da atual Ermida da Senhora do Castelo, reza a história que após a 

derrota deste mouro apareceu no castelo em ruínas uma linda senhora, cheia de luz, 

nesse dia ocorreu ao castelo, já em ruínas, o povo local e arredores, para agradecer á 

Senhora, ficando o dia oito de setembro uma data a comemorar, a libertação deste local 

e arredores, do mouro. Pelo exposto propunha que fosse recriada uma história lúdica 

para dar a conhecer a origem de Mangualde. ---------------------------------------------------  

 ----- Em segundo lugar, relembrou o problema do cruzamento da Sr.ª do Castelo, onde 

os autocarros não conseguem fazer as devidas manobras viárias. ---------------------------  

 -----  A deputada Carla Silva, alertou o executivo para a intervenção/reparação dos 

passeios nos bairros periféricos de Mangualde. Muitos estão em muito mau estado, tem 
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muito entulho devido às chuvas que caíram, e também devido a algumas obras 

particulares. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O senhor Fernando Monteiro referiu que os caminhos de acesso à Sr.ª do Castelo, 

que serviram ao treino de bombeiros, ao popcross, motocross, BTT, e caminhadas, 

precisavam de ser limpos, e inclusivamente, num desses caminhos existe um ponto de 

água que agora poderia ser preciso. A reflorestação daquele local, sugeria a replantação 

nos ditos caminhos secundários, com a ajuda das escolas, ou com mecenas do concelho. 

Por último, sugeria que fosse colocado o nome de Mangualde, iluminado, no monte da 

Sr.ª do Castelo, alimentado a painéis solares. --------------------------------------------------  

  ---- O deputado João Ricardo Albuquerque manifestou, em nome do PSD/CDS, o voto 

de pesar pelo falecimento do senhor José Vitorino Loureiro Martins, empresário e gestor 

de referência na dinamização económica e social do nosso concelho, através de várias 

empresas, como a Cotel, Camisaria Sagres, Martinauto, etc. --------------------------------  

 ----- Posto este voto de pesar a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ------  

  ----- O senhor presidente da Câmara Municipal interveio para agradecer ao senhor 

Fernando Monteiro pelas sugestões apresentadas. À deputada Carla Silva, dizia que os 

serviços iriam estar atentos às situações levantadas, e ao deputado Raúl Matos, 

reconhecia que de facto estava ali um problema que tinha que ser resolvido. -------------  

  ----- À deputada Patrícia Almeida, e quanto ao apoio aos jovens, o CLDS de Mangualde 

(Contratos Locais de Desenvolvimento Social) já proporciona apoio psicológico 

gratuito, inclusivamente têm acordo com algumas freguesias do concelho, e esse apoio 

também já está a ser feitos com algumas instituições de Mangualde, que trabalham em 

parcerias com a Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------  

  ----- Os cursos do ensino superior, há esse compromisso, e é verdade que ainda não 

começaram, por isso não há resultados para apresentar, porque as obras de 

requalificação da escola secundária, ESFA, também têm tido atraso, o que leva os nonos 

anos a ocuparem o antigo colégio, espaço onde serão ministrados os ditos cursos. ------  

  ----- As questões de educação serão respondidas pelo senhor vereador da educação, Rui 

Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ----- Quanto às obras, é sinal de que os investidores acreditam no concelho e nas pessoas 

que o governam. Sobre o dinheiro que veio para os contratos assinados com o governo, 

no âmbito da estratégia local de habitação, não veio nenhum, e não tinha de vir, porque 

uma coisa era a estratégia que foi assinada, ou seja, fazemos parte de um conjunto de 

concelhos que está identificado pelo governo como prioritário para poder intervir no 

âmbito da habitação social, e nesse domínio há dois objetivos: primeiro, intervir no 

Bairro Municipal da Gândara, segundo, intervir no Bairro Municipal da Sr.ª do Castelo. 

No primeiro caso, já havia há alguns anos um projeto para requalificação daquele Bairro, 

o qual foi adaptado á realidade de hoje. No entanto, já estamos a trabalhar no projeto do 

Bairro da Sr.ª do Castelo, e só depois os poderemos lançar a concurso, porque assinamos 

a estratégia local de habitação, o que são processos demorados. ----------------------------  

  ----- As Festas da Cidade, gostaria de ouvir qual era o balanço que a senhora deputada 

Maria Cunha fazia, porque esse era o balanço da população. O que ouvi dizer foi que 

correu bem, e com certeza que havia aspetos a melhorar. ------------------------------------  

  ----- Quanto aos votos apresentados pelo senhor João Ricardo Albuquerque, também 

nos associávamos, até porque também já foram apresentados em reunião de Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------  

  ----- Os biotrituradores, são um projeto intermunicipal, que está a ser trabalhado pelo 

Planalto Beirão. -------------------------------------------------------------------------------------  

  ----- O orçamento participativo jovem, foi dado um passo muito importante, tivemos 

três candidaturas no primeiro ano, e é um incentivo para os jovens. ------------------------  

  ----- A questão da água, não houve falta de água, pode ter havido algumas interrupções, 

houve a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, das Unidades Locais 

de Proteção Civil e dos presidentes de junta de freguesia, no abastecimento á população. 

  ----- No que se refere á área ardida, estão registados cerca de quinhentos hectares, e o 

positivo nesta questão é que não houve danos em bens pessoais nem em pessoas. -------  

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

  ----- Posto a votação a proposta do PSD/CDS, para a criação do Cheque Psicólogo, o 

mesmo foi rejeitado por maioria, com os votos a favor do PSD/CDS, a abstenção de 
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Carla Silva e Raúl Matos, do CHEGA, Sara Sousa, do PS, e presidente da Junta de 

Freguesia de São João da Fresta, e os votos contra de Elisio Oliveira, João Tiago, Liliana 

Gomes, José Luís Pereira,  Jaime Pinto, Joaquim Pais, Rafael Nunes, Fátima Tavares,  

Renato Albuquerque, Filomena Ferreira, Rui Ferreira, Ana Isabel Loureiro, do PS, 

presidentes das juntas de freguesia e uniões de freguesia: Eduardo Albuquerque, Nelson 

Almeida, Paulo Marques, António Monteiro, Humberto Mendes, Filipe Pinto, Rui 

Marques, Carlos Gonçalves, Jorge Marques, Rui Valério, e Alexandre Constantino. ----   

  ----- O deputado João Tiago Henriques fez a seguinte declaração de voto: “sendo 

sensíveis às temáticas da saúde mental, e dado que já foi criado o devido 

enquadramento legal nacional, a bancada do PS, julga que havendo a disponibilidade 

de um serviço de acompanhamento no âmbito do CLDS, há que potenciar primeiro esse 

serviço, integrado na nossa realidade, o que futuramente não quer dizer que não se 

tenha que enveredar por outra solução.” -------------------------------------------------------  

  ----- O senhor Joaquim Pais informou que para a questão da saúde mental existe, 

atualmente, a nível nacional, um consenso de alteração do modelo que está instituído. A 

Lei de Bases da Saúde Mental foi alterada, vamos começar a ter um sistema de 

comunidade terapêutica, que já foi instalado no distrito de Viseu, mais propriamente no 

Centro de Saúde de Castro Daire, onde existe, um médico, um psicólogo, um enfermeiro 

e um auxiliar, ou seja é o hospital de Abravezes que se desloca aos locais. A demora a 

chegar a Mangualde, depende da disponibilidade dos técnicos/médicos. ------------------  

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

  ----- Posto a votação, a proposta de transmissão online das sessões da Assembleia 

Municipal de Mangualde, foi aprovado por maioria, com os votos a favor do PSD/CDS 

e Junta de Freguesia da Freixiosa, a abstenção de Elisio Oliveira, João Tiago, Liliana 

Gomes, José Luís Pereira, Jaime Pinto, Joaquim Pais, Rafael Nunes, Fátima Tavares, 

Renato Albuquerque, Filomena Ferreira, Rui Ferreira, Sara Sousa, Ana Isabel Loureiro, 

do PS, Carla Silva e Raúl Matos, do CHEGA, e presidentes das juntas de freguesia e 

uniões de freguesia: Eduardo Albuquerque, Nelson Almeida, Paulo Marques, António 

Monteiro, Humberto Mendes, Rui Marques, Fernando Lopes, Jorge Marques, Rui 
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Valério, Alexandre Constantino, voto contra de Carlos Gonçalves, da União de 

Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. -----------------------------------------  

  ----- O senhor João Tiago disse que todas as formas que permitam melhorar a 

democracia são bem-vindas, mas o que liberta na democracia é a Lei, pelo que tem que 

existir um regulamento, fazermos uma reunião entre todos os representantes para 

chegarmos a uma conclusão. Para fazer uma transmissão, há que relembrar todas as leis 

de proteção de dados, porque todos têm direito á sua imagem, e por isso, na sua posição 

pessoal, não se sentia na plenitude dos seus direitos para ultrapassar os direitos de 

qualquer outro deputado que não queira ser transmitido. -------------------------------------  

 ----- A senhora Liliana Gomes diz que se associava às palavras do senhor João Tiago, 

no entanto pensava que a proposta não estava bem informada, na medida em que não 

deveríamos estar a votar a transmissão online, mas a criação, eventual, de um grupo de 

trabalho, razão pelo qual se absteve na votação da proposta. --------------------------------  

 ----- O senhor vereador Rui Costa respondeu á senhora Maria Cunha que o que diz 

respeito à Câmara Municipal, relativamente ao Agrupamento de Escolas, são os 

transportes, e que estes são articulados com o Agrupamento. Este ano, acontece que os 

alunos do segundo ciclo, quinto e sexto ano, chegam a ter quatro tardes livres, pelo que 

estamos a tentar resolver a situação. O Agrupamento para colmatar esta situação, criou 

aulas de apoio ao estudo, às segundas, terças e quintas-feiras. No entanto há alunos que 

querem ir para casa, a autarquia está a tentar resolver a situação sem contratar 

operadoras. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----  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 “Terceiras 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 -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- O deputado João Ricardo disse que a sua bancada não poderia parabenizar o 

executivo, apesar das rubricas estarem especificadas, e dado que esta é a terceira revisão, 

questionou se não poderia haver previsão de algumas rubricas? -----------------------------  

 ----- O senhor presidente da Câmara Municipal respondeu que não tinha como prever, 

em 2021, que iria haver um aumento na fatura de eletricidade de 1 000 000,00€ (um 

milhão de euros), em 2022, e no FEF que iriamos ter um corte de mais de 500 000,00€ 

(quinhentos mil euros). -----------------------------------------------------------------------------  

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

a favor, e seis abstenções do PSD/CDS, a terceira Revisão às Grandes Opções do Plano 

para o ano de 2022/Plano Plurianual de Investimentos e terceira Revisão ao Orçamento 

para o ano de 2022.----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Terceiro da Ordem do Dia “Informação Semestral sobre a Situação 

Económica e Financeira do Município de Mangualde 2022 – al.) d), n.º 2, do art.º 77, 

da Lei 73/2013, de 3/9 – Demonstrações Financeiras Intercalares” – Apreciação da 

Informação remetida pelo Revisor Oficial de Contas ------------------------------------------  

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

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

 ----- Ponto Quarto da Ordem do Dia “Plano Municipal para a Igualdade” – 

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 

três votos a favor, aprovar o presente Plano Municipal para a Igualdade, no âmbito do 

Projeto “+Igual Viseu Dão Lafões”. --------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Quinto da Ordem do Dia “Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

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

Freguesia de Espinho” – 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 maioria, com trinta e um 

votos a favor, e dois votos contra do CHEGA, dar autorização à Câmara Municipal de 
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Mangualde para a celebração da adenda ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências e protocolo de colaboração 2022, celebrado com a Junta de Freguesia de 

Espinho, no valor de 21 193,57€ (vinte e um mil, cento e noventa e três euros e cinquenta 

e sete cêntimos), para implantação do Parque Infantil e Fitness, em Gandufe/Espinho. --  

 ----- O deputado Raúl Matos fez a seguinte declaração de voto: “os parques já não são 

prioridade, muito menos em tempo das vacas magras, em que tantos sacrifícios se pedem 

aos portugueses. As crianças de hoje, não são como as suas homologas de há trinta anos, 

tomam contacto com as novas tecnologias, quase quando nascem são envolvidas nas 

mesmas nos jardins de infância. Quanto ao fitness, era importante perceber se é em 

Gandufe que está o público-alvo para esta atividade ou será noutra localidade que se 

encontra este dorso de potenciais utilizadores. Gandufe e a freguesia de Espinho 

necessitam de pavimentar as ruas e caminhos, dotar ruas e lugares de saneamento básico 

e água de rede, têm um parque de merendas e lazer sem qualquer utilização, totalmente 

abandonado, tem extensões de área pública sem iluminação, têm um parque desportivo 

totalmente abandonado em que o silvado é o seu utilizador. Ligação rodoviária condigna 

não existe á localidade da Cunha Baixa, a Fonte de Ricardina, que serviu de mote a 

Camilo Castelo Branco, totalmente abandonada. A prioridade afinal é um parque infantil 

e fitness?” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Sexto da Ordem do Dia “Adenda 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 

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

da adenda 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 37 374,88€ (trinta e sete mil, trezentos e setenta e quatro euros e oitenta e oito 
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cêntimos), para intervenções/reparações do pavimento na Rua de Acesso á Pameca; Rua 

do Rebentão e Rua da Rodela. ---------------------------------------------------------------------  

 ----- Ponto Sétimo da Ordem do Dia “Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

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

Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães” – 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 

três 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 União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e 

Póvoa de Cervães, no valor de 7 462,80€ (sete mil, quatrocentos e sessenta e dois euros 

e oitenta cêntimos), para conclusão da pavimentação do arruamento em Casal de Cima, e 

conclusão da requalificação do núcleo urbano de Casal de Cima.. ---------------------------  

 ----- Ponto Oitavo da Ordem do Dia “Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

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

Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, no que se refere á ULPC” 

– 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 

três 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 União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e 

Póvoa de Cervães, no valor de 3 889,08€ (três mil, oitocentos e oitenta e nove euros e 

oito cêntimos), para uniformização dos veículos da ULPC.-----------------------------------  

 ----- Ponto Nono da Ordem do Dia “Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

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

Freguesias de Tavares” – Aprovação e Votação da autorização à Câmara Municipal --  

 ----- Não houve intervenções neste ponto da ordem do dia. ----------------------------------  
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 ----- Posto este ponto à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com trinta e 

três 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 União de Freguesias de Tavares, no valor de 

20000,00€ (vinte mil euros), para implantação do Parque Infantil, na Corvaceira. --------  

 ----- Ponto Décimo da Ordem do Dia “Informação interna n.º 13429/2022 do serviço 

de execuções fiscais, de 27 de julho, referente à declaração de prescrição de processos 

de execução fiscal constantes nas informações internas n.ºs 10558 de 8/6/2022, e 4657 

de 14/3/2022” – 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 

três 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, e retificar as deliberações de 28/6/2022 e 28/4/2022, da AMM, dado que 

alguns processos foram extintos por pagamento voluntário e não por declaração de 

prescrição, conforme informação de reunião de CMM de 1/09/2022. -----------------------  

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

Plurianuais assumidos pela Câmara Municipal de Mangualde, no período de 21 de 

junho de 2022 a 15 de setembro 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 deputada Ana Lage para solicitar esclarecimentos quanto 

aos seguintes assuntos: qual é o fitofármaco sistémico que adquiriram; que tipo de 

serviços é que a empresa Randstad presta, se é para situações pontuais ou definitivas; qual 

o motivo da contratação de dois motoristas de pesados terem valores diferentes de 



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

PO                                                                                                                                                                                                 29/9/2022      16 

  

 

  

 

Fls.           47  

ordenado, 10 740,00€ (dez mil setecentos e quarenta euros) e outro 16 200,00€ (dezasseis 

mil e duzentos euros); a aquisição do serviço de aluguer de autocarros, pelo valor 

apresentado, alguma vez foi ponderado a aquisição do autocarro?---------------------------   

 ----- O senhor presidente da Câmara Municipal respondeu que não sabia qual era o 

fitofármaco, mas que foi feito um procedimento que cumpriu todas as regras da 

contratação pública. Relativamente á Randstad, os contratos nunca podem ser 

definitivos, é uma empresa de contratação de prestação de serviços, e é preciso pessoal 

auxiliar da ação educativa para as escolas, pessoal para o estaleiro municipal, serviços 

de limpeza do município, e futuramente com as transferências de competências no 

domínio da saúde haverá mais contratações. A questão dos motoristas, também não 

sabia responder, teria que ver com os serviços. ------------------------------------------------  

 ----- A deputada Ana Lage relembrou que no mandato anterior tinha sido aprovado pela 

Assembleia Municipal, que a Câmara Municipal usasse um fitofármaco biológico, 

retirando assim o glifosato, daí a sua questão. -------------------------------------------------  

 ----- Foi dada a palavra ao senhor vereador Rui Costa que informou que a substância 

ativa no fitofármaco é o glifosato, e o herbicida que as câmaras municipais compram é 

o TouchDown que é o que tem menor concentração, e não é prejudicial aos animais. De 

salientar que a câmara municipal e as juntas de freguesias pretendem usar cada vez 

menos os herbicidas, mas isso acarreta custos adicionais ao município e às freguesias, 

pretende-se usar mais mão de obra e maquinaria o que leva algum tempo. ----------------  

 ----- 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. ----------------   
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 ----- Em seguida, quando eram vinte e duas horas e cinquenta e cinco minutos do dia 

vinte e nove de setembro, 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. 
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