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Resumo de Actas do Executivo – Novembro/Dezembro 2005 
 
 

--------A fim de dar cumprimento ao estipulado na al. o) do nº 1 do art.º 17 da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, informa-se que esta 

Junta, no período decorrido entre a última sessão da Assembleia de Freguesia e esta data, tomou as 

seguintes deliberações, consideradas mais importantes naquele período:-------------------------------------------- 

 
 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005-------- 
 

 

--------O Sr. Presidente propôs que a Junta reunisse quinzenalmente às 2.ª-feiras, respectivamente na 

segunda e quarta de cada mês, pelas 20h30 de Inverno e 21h00 de Verão.----------------------------------------- 

 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, solicitar o agendamento de uma reunião com o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Mangualde.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, continuar em colaboração com a Fraternidade Nuno Alvares, a 

entregar cabazes a famílias carenciadas, nos mesmos moldes do antigo executivo, até ao final do corrente 

ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, concluir as obras da instalação eléctrica na sede da Junta e 

montagem da central telefónica.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE NOVEMBRO DE 
2005---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

--------Iniciou-se a reunião, tomando todos os elementos, conhecimento de um contrato de arrendamento 

entre a Junta de Freguesia e a Empresa Sociedade Agrícola Seixais, Lda, relativo a um terreno, feito a um 

de Setembro de dois mil e cinco.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, analisar, com mais cuidado, o teor do contrato e decidir 

posteriormente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------Agendar reuniões com os Agrupamentos de Escolas Gomes Eanes de Azurara e Ana de Castro 

Osório, para um levantamento das necessidades e carências a fim de lhes serem atribuídos os subsídios 

para os Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico.-------------------------------------------------- 

 

--------Responder à carta do munícipe José Pina Lopes, da Quinta do Melo, relativa a um caminho de ligação 

entre o Campo de Futebol de Ançada e a Estrada Nacional, depois de serem verificadas, no local, as queixas 

do referido senhor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------Face à inexistência nesta Junta de Freguesia de um Regulamento Interno e para dar cumprimento ao 

Pocal, deliberou-se, por unanimidade, proceder à elaboração do mesmo, assim como, introduzir o sistema 

de requisições externas e outras melhorias que se julguem necessárias, para melhorar o funcionamento dos 

serviços e transparência dos mesmos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Face ao que vinha sendo feito pelo anterior Executivo deliberou-se, por unanimidade, continuar a 

oferecer prendas de Natal a todas as crianças dos Jardins e alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, desta 

Freguesia, pedindo-se, para o efeito, orçamentos a vários armazéns de brinquedos da zona.-------------------- 

 
 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2005------ 
 

 

--------Deu, ainda conhecimento, o Senhor Presidente, que no que concerne à Providência Cautelar sobre o 

Processo (caminho) da Quinta da Retorta e conforme solicitado pelo Tribunal, a Junta de Freguesia, na 

Pessoa do seu Presidente, se tinha deslocado ao local, no passado dia oito, mandando desobstruir o 

referido caminho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------O Senhor Presidente deu conhecimento dos trabalhos já executados pelos serviços da Junta, 

nomeadamente: Limpeza da povoação da Roda. Limpeza dos caminhos florestais da Roda e Canedo do 

Chão. Construção de um aqueduto em Oliveira. Construção de um aqueduto na Quinta da Moita. Limpeza 

de areia e terra em Santo Amaro de Azurara.------------------------------------------------------------------------------ 
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--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005------ 
 
 
--------Ofício do Agrupamento Ana de castro Osório, solicitando a limpeza de um caminho rural para efectuar 

uma prova de corta-mato. A Junta deliberou, por unanimidade, atender o pedido.--------------------------------- 

 

--------Ofícios dos dois Agrupamentos de Escolas a solicitar um subsídio para aquisição de material de 

limpeza e expediente. A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir a verba anual de 1 200,00 (mil e 

duzentos euros), ao Agrupamento Gomes Eanes de Azurara e 750,00 (setecentos e cinquenta euros) ao 

Agrupamento Ana de Castro Osório. Estes subsídios serão pagos no mês de Março do ano de dois mil e 

seis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Ofício da Câmara Municipal de Mangualde do dia 18/11/2005 em resposta ao ofício n.º 358, de 

25/10/2005, desta Junta, dando conhecimento que a verba reclamada, relativa ao Protocolo de Delegação 

de Competências, no valor de 5 465, 44 (cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e quarenta e 

quatro cêntimos), referente ao ano de 2002, ficaria sem efeito, não podendo ser reclamada, em virtude de 

em reunião da Câmara Municipal de Mangualde com os Presidentes das Juntas de Freguesia, em 

02/09/2003, assim tinha sido deliberado e o assunto encerrado.------------------------------------------------------- 

 

--------Neste sentido, foi decidido, por unanimidade, pedir esclarecimentos ao anterior Tesoureiro, Senhor 

Filipe Ferraz, uma vez que o ofício n.º 358 foi assinado por ele.------------------------------------------------------- 

 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, enviar um ofício pedindo esclarecimentos ao Sr. Presidente da 

Junta do anterior Executivo, no sentido de informar se as facturas pendentes, que estão a ser apresentadas 

agora, de bens e serviços adquiridos até 31/10/2005, foram de facto adquiridas e entregues à Junta, para 

regularização das contas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--------Mandar fazer placas toponímicas para as ruas às quais foi dado o nome: Rua do Olheirão, Rua Quinta 

Branca, Travessa da Ponte na povoação da Roda, Rua Nova do Paço em Santa Luzia. Estes nomes foram 

atribuídos por consenso dos moradores das referidas ruas.------------------------------------------------------------- 

 

--------Decidiu-se, por unanimidade, adquirir três espelhos reflectores de trânsito e equipamento de trabalho 

para os funcionários da Junta que trabalham no exterior, nomeadamente, calças e botas.----------------------- 

 



Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 
 

 
 
--------O Senhor Presidente, deu conhecimento dos trabalhos de arranjo e melhoramento que foram ou 

estão a ser executados, a saber arranjo dos caminhos, junto à Magric, junto às bombas da Galp – Citroen, 

Roda e junto à Móbil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Limpeza da barroca e arranjo do tanque de Ançada, assim como, a sua cobertura, limpeza das ruas 

de Darei e arranjo do caminho para a barragem de Fagilde, limpeza das ruas da Roda, assim como, arranjo 

e limpeza de caminhos rurais e florestais, construção de um aqueduto e canalização das águas pluviais com 

a colocação de manilhas, na mesma povoação.--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Foi solicitada informação à Empresa Estradas de Portugal, no sentido de saber qual a data de 

pagamento dos terrenos expropriados, na zona do IP5.----------------------------------------------------------------- 

 

--------Ofícios diversos à Câmara Municipal de Mangualde (Vereador Engenheiro Agnelo), solicitando 

melhorias na rede eléctrica, com a colocação de postes, braços e luminárias em vários locais da Freguesia, 

assim como, contentores do lixo e eco pontos.---------------------------------------------------------------------------- 

 
 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2005------- 
 
 

--------Tomada de conhecimento do parecer do advogado Doutor Mário Figueiredo relativo ao pedido 

efectuado por esta Junta, sobre um contrato de arrendamento, efectuado pelo Sr. Presidente cessante, 

relativo a um terreno sito ao cruzamento para o Canedo.--------------------------------------------------------------- 

 

--------Análise do ofício da Empresa de Estradas de Portugal – EPE, com a referência A25 – IP5/2220, 

datado de 09/12/2005, que em resposta ao ofício n.º 414 desta Junta, datado de 23/11/2005, 

estranhamente para este Executivo, nos transmite, que o anterior Executivo não tinha dado seguimento ao 

ofício A25/IP5 1665, de 10/09/2004, em que lhe era solicitado o envio de vários documentos.------------------ 

 

--------Conhecimento do ofício do advogado Doutor Sobral Abrantes, relativamente ao processo do caminho 

da Quinta da Retorta, no qual informa que o Sr. Manuel Maria e outros apresentaram oposição à 

providência cautelar executada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, adquirir um aquecedor a óleo para a Escola do 1.º CEB do 

Canedo do Chão, assim como colocar uma vedação no Largo de Santo António, em S. Cosmado.--------------- 
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--------Tomou-se conhecimento de arranjos feitos na Escola do 1.º CEB de Santa Luzia, assim como a 

aquisição de uma antena interior para a televisão da mesma escola.-------------------------------------------------- 

 

 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 16 DE DEZEMBRO DE 
2005----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

--------Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento da Despesa e da Receita 

para 2006.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------O Sr. Presidente e o Sr. Tesoureiro apresentaram uma proposta referente às Grandes Opções do 

Plano para 2006, devidamente elaborada nos termos das disposições legais em vigor, que submeteram à 

apreciação e discussão do Executivo, para posterior apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, em 

cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 34 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro.----------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------Foi referido que as grandes Opções do Plano, assentam nas competências 

definidas por Lei para as Juntas de Freguesia e nas atribuições estabelecidas na proposta do Protocolo de 

Delegação de Competências que a Câmara Municipal de Mangualde nos vai apresentar, tendo em conta a 

redução para 50% das verbas atribuídas, relativamente ao ano de 2005, para o referido protocolo.------------ 

  

--------Posta à votação foi a referida proposta aprovada, por unanimidade, documento que vai ser 

submetido à aprovação da Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------- 

 

--------O Sr. Tesoureiro, apresentou uma proposta de Orçamento da Receita e da Despesa para 2006, 

elaborada de acordo com os preceitos constantes no Pocal (Plano Oficial das Autarquias Locais), que 

submeteu à apreciação e discussão do Executivo, para posterior apreciação e votação da Assembleia de 

Freguesia, em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 2 do artigo 34 da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro.------------------------------------- 

 

--------O Orçamento é distribuído pelas seguintes verbas:--------------------------------------------------------------- 

Total das receitas correntes: 256 864,01 (duzentos cinquenta e seis mil oitocentos sessenta e quatro euros 

e um cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Total das receitas de capital: 94 161,78 (noventa e quatro mil cento sessenta um euros e setenta oito 

cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Total global da receita: 351 025,79 (trezentos cinquenta um mil e vinte cinco euros e setenta nove 

cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Total da despesa corrente: 199 254,00 (cento noventa e nove mil duzentos e cinquenta quatro euros).------- 

Total da despesa de capital: 151 771,79 (cento cinquenta e um mil setecentos e setenta um euros e setenta 

nove cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Total geral da despesa: 351 025,79 (trezentos e cinquenta um mil e vinte cinco euros e setenta nove 

cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--------Depois de devidamente discutida e analisada, foi a proposta posta à votação, tendo a mesma sido 
aprovada, por unanimidade, documento que vai ser submetido à aprovação da Assembleia de Freguesia, em 
cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 2 do artigo 34 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro.----------------------------------------------------------- 

 
 
Está conforme. 
 
 

Mangualde, 19 de Dezembro de 2005. 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 
 

(Bernardino António Azevedo)  

 


