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Resumo de Actas do Executivo – Dezembro 2005 / Março 2006 

 
 
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 26 DE DEZEMBRO DE 2005 

 
 
Ofício do Rancho Folclórico “Flores da Beira Alta”, convidando o Executivo para o “Cantares de 
Janeiras, a realizar no dia 07/01/2006, solicitando, também, um subsídio para o mesmo evento. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 50,00 (cinquenta euros). 
 
Ofício do Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara, solicitando um subsídio para o 
Encontro de Cantares do Ciclo Natalício, no próximo dia 08/01/2006. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 50,00 (cinquenta euros). 
 
Ofício da “Região Demarcada da Rádio Mangualde”, convidando o Executivo da Junta a fazer 
parte da mesa de honra da “Gala Cultural”, solicitando, também, um subsídio para o evento. 
 
Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio de 50,00 (cinquenta euros) e indicar 
um elemento para a mesa de honra. 
 
Foi presente uma carta do Sr. Manuel Guilherme Gomes Luís, em reposta ao nosso ofício n.º 
416, de 23/01/2005, relativamente à obstrução do caminho público que liga o campo de futebol 
de Ançada à Estrada Nacional N.º 234. Sobre este assunto de referir que o Sr. Presidente, 
acompanhado pelo Sr. Vogal Carlos Gonçalves e por dois elementos da GNR, tinham-se 
deslocado ao local no dia 14/12/2005, para falar com o proprietário no sentido de desobstruir o 
referido caminho. Posteriormente, a Junta de Freguesia, solicitou à Secção de Cartografia da 
Câmara Municipal de Mangualde planta do local, tendo constatado que o referido caminho 
existe e como tal a Junta decidiu falar novamente com o Sr. Manuel Luís, no sentido de resolver 
o assunto amigavelmente. 
 
Passando-se para as informações, todos os elementos tomaram conhecimento do seguinte: 
Limpeza das Ruas de Cubos, Estação e Quinta da Moita; 
 
Distribuição dos brinquedos ás Escolas do 1.º Ciclo e aos Jardins-de-infância da Freguesia. 
 
Relativamente ao ponto três, trataram-se os seguintes assuntos: 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, adquirir e colocar uma rede de vedação para o Largo da 
Capela, em Santo Amaro de Azurara. 
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Deliberou a Junta, por unanimidade, mandar calcetar a Rua da Fonte, em Santa Luzia, 
prevendo-se o início da obra para Janeiro do próximo ano. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, iniciar os trabalhos de alargamento da Rua Quinta Branca, 
na Roda. 
 
Deliberou a Junta, por unanimidade, mandar calcetar a Rua dos Perdidos, Rua da Cacima e Rua 
Direita, em Cubos. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, efectuar obras de reparação no Forno em Santo André, em 
virtude de as obras realizadas pelo anterior Executivo (colocação de um forno de cimento no 
interior do velho, sem ser revestido com barro), não foram adequadas, pois, não aguenta o 
calor. 
 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE JANEIRO DE 2006 
 

 
Ofício do “Dá-Gás” – Clube de Mangualde, solicitando apoio para a realização do “Passeio BTT 
dos Reis”. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 50,00 (cinquenta 
euros). 
 
Ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, solicitando um subsídio para a 
conclusão das obras do novo quartel. 
 
Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 500,00 (quinhentos 
euros). 
 
Ofício da Anafre, anunciando a realização do 10.º Congresso Nacional da Anafre, nos dias 17 e 
18 de Fevereiro de 2006, em Santa Maria da Feira. 
 
Deliberou a Junta, por unanimidade, que irão dois elementos ao Congresso, a indicar 
oportunamente. 
 
Ofício do Rancho Folclórico “Os Lavradores de Cubos”, convidando os elementos da Junta de 
Freguesia para o cantar de Janeiras, e solicitando um subsídio. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 50,00 (cinquenta 
euros). 
 
Ofício dos alunos finalistas da Escola Secundária, solicitando um subsídio. 
 
Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsidio no montante de 50,00 (cinquenta 
euros). 
 
Ofício do Rancho Folclórico “Mangualde Azurara”, pedindo ajuda, para repor os materiais 
danificados e roubados aquando do assalto à sua Associação. 
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A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 250,00 (duzentos e 
cinquenta euros). 
 
Ao tomar conhecimento que a água não está própria para consumo, decidiu-se mandar colocar 
placas, com essa informação, nos fontanários e torneiras de Santa Luzia, nomeadamente: 
Torneira do Largo dos Bons Amigos, Torneira da Bomba, Torneira 1931 e Torneira do Café 
Laranjeira, sendo particular este último, irá ser informado, para serem tomadas as devidas 
precauções. 
 
Passando-se para as informações, todos os elementos tomaram conhecimento do seguinte: 
Foram colocadas grelhas em três aquedutos, na povoação de Santo Amaro de Azurara. 
Colocação de placas toponímicas nas Ruas do Bairro do Farol e Rua do Casalinho, em Cubos, na 
Rua Nova do Paço, em Santa Luzia, na Rua da Quinta Branca, Rua do Olheirão e Travessa da 
Ponte, na Roda. Limpeza das Ruas da Quinta da Moita, Oliveira e Casal D’Além. Arranjo do 
caminho que vai da Rua do Carvalhal até à Rotunda da Rádio, e arranjo do caminho da Quinta 
da Raposeira  e Quinta das Campas, em Mangualde. 
 
O Senhor Presidente, informou que, como tinha sido combinado, na reunião da Assembleia de 
Freguesia, se tinha reunido com o Presidente cessante, Senhor João Albuquerque, para 
analisarem a verificação da pertença da parcela de terreno n.º 26, relativa à expropriação pela 
E.P. – Estradas de Portugal, relativo à construção da A25/IP5. 
Depois de verificados os documentos existentes na Junta de Freguesia, chegaram à conclusão 
que a referida parcela, estava, desde 2002, em nome da Câmara Municipal de Mangualde, 
dando-se o assunto por encerrado. 
 
Relativamente ao ponto dois, trataram-se os seguintes assuntos: 
 
Renovação do Protocolo com a Fraternidade Nuno Álvares, para colaboração na feitura dos 
cabazes a atribuir, por esta Junta, mensalmente, às famílias carenciadas. 
Em relação às famílias carenciadas, foram analisados os rendimentos e as condições sócio-
familiares das já existentes e dos novos pedidos já apresentados. Ficou deliberado, por 
unanimidade, suspender a ajuda a duas famílias que, neste momento, apresentam melhores 
condições económicas, ajudando as de maior dificuldade e necessidade. Como há muitos 
pedidos de auxilio, decidiu-se visitar as famílias para, localmente, serem verificadas as carências 
apresentadas e se proceder com a maior justiça possível. 
 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE JANEIRO DE 2006 
 
 
Informação e conhecimento do expediente, tomando-se conhecimento do seguinte ofício: 
 
Ofício do Centro Recreativo e Cultural de Santo André, anunciando uma prova de Atletismo, 
denominada Corta-Mato das Beiras, que se irá realizar no dia 19/02/2006, no qual, também, 
solicitam apoio humano e material, assim como, a oferta de um troféu. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, colaborar com o Centro de Santo André. 
 
Relativamente ao ponto dois, trataram-se os seguintes assuntos: 
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A Junta deliberou, por unanimidade, adquirir brindes para oferecer aos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico que irão participar na Comemoração do Dia Mundial da Árvore, assim como, na 
comemoração do Dia Mundial da Água. 
 
Foi recebida uma proposta do Sr. António José Gonçalves Santos, para compra do Lote n.º 19, 
do Loteamento do Casalinho, em Cubos. Sendo a proposta de 30€ (trinta euros) o m2. O 
referido Lote, assim como, o Lote n.º 18 encontram-se à venda desde 2001, sem que até ao 
momento alguém se mostrasse interessado na sua compra. As condições do terreno pedregoso 
e alcantilado oneram bastante a regularização do local. 
Atendendo a estes factores a Junta de Freguesia analisou a referida proposta e contrapôs o 
preço de 32,50 € (trinta e dois euros e cinquenta cêntimos) o m2, que o Sr. António José 
Santos aceitou, procedendo-se, assim, à venda do Lote n.º 19.Definiu-se, também, que o Lote 
n.º 18 beneficiará da mesma redução de preço, mantendo-se, no entanto, as restantes 
cláusulas, constantes do Edital da Hasta Pública de 13/10/2001.   
 
Passando-se para as informações, todos os elementos tomaram conhecimento do seguinte: 
 
Foi presente a informação de que se procedeu à limpeza das Ruas dos Passos, Santo André e 
Santo Amaro. 
 
Foi presente a informação de que se colocaram grelhas nos aquedutos das seguintes 
povoações: Cubos, Santa Luzia, Oliveira e Quinta da Moita. 
 
Foi presente a informação de que se colocaram dois espelhos de trânsito no Canedo do Chão. 
 
Foi presente a informação de que se procedeu à renovação de toda a tubagem do chafariz de 
Pinheiro de Baixo, em colaboração com a Câmara Municipal de Mangualde. 
 
Foi presente a informação de que se procedeu à reconstrução de um muro de suporte na Rua 
de Santa Marta, em Cubos. 
 
 
CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006 
 
 
Carta do Sr. Major Brito e Faro, de Santo Amaro, a autorizar esta Junta a colocar postes 
eléctricos, num terreno de sua pertença. 
 
Construção de uma protecção (floreira), no recreio da sala de aulas do 1.º Ciclo, anexa à Junta 
de Freguesia. 
 
Limpeza e arranjo do caminho rural da Escola Ana de Castro Osório à Mesquitela e Almeidinha. 
 
Limpeza e arranjo do caminho do Canedo do Mato à Quinta do Rio Dão. 
 
Arranjo floral da Escola de Cubos. 
 
Limpeza e arranjo das “campas de pedra” (antigas), junto à Avenida Sr.ª do Castelo. 
 
Limpeza das povoações do Canedo do Chão e do Mato. 
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Alargamento e reconstrução de um muro na Rua do Ribeiro, nos Passos. 
 
Foi fornecida lenha ás Escolas de Almeidinha, Oliveira e Santa Luzia, uma carrada a cada uma. 
 
Passando-se ao segundo ponto, discutiu-se e deliberou-se: 
 
Comemorar o dia da Árvore, com duas turmas de crianças do 1.º Ciclo, uma de cada 
Agrupamento, com plantação de árvores e outras actividades lúdicas. A Junta oferecerá um  
brinde a cada criança e lanche. Vai informar-se os Agrupamentos e pedir autorização. Para o 
transporte e uma vez que a Junta não tem, ir-se-á pedir a colaboração da Câmara Municipal de 
Mangualde. 
 
Foi aprovado, por unanimidade, o Regulamento de utilização pelo público, do Espaço Internert 
da Junta de Freguesia de Mangualde. 
 
Deliberou a Junta, por unanimidade, mandar fazer uma faixa com o logótipo da Junta de 
Freguesia com a seguinte frase: “A Junta de Freguesia de Mangualde incentiva a Cultura e o 
Desporto”. 
No seguimento da deliberação exarada na acta de 07/11/2005 e da convocatória feita à 
Empresa Sociedade Agrícola Seixais, Lda, para uma reunião, ofício desta Junta n.º 931, de 
06/12/2005, e posteriormente por contacto telefónico, do Sr. Tesoureiro, desta Junta, com o 
gerente da referida Firma, Sr. Mário Miranda Correia, em 27/12/2005, e visto que até ao 
momento, a referida empresa não nos contactou, arquivamos este dossier, dando o assunto por 
terminado. 
 
Foi presente um pedido do Sr. José Pina e esposa, no sentido de a Junta de Freguesia fazer a 
reversão do Lote n.º 8, do Loteamento do Casalinho, em Cubos, em virtude de, neste 
momento, não terem possibilidades de cumprirem o estipulado na clausula de construção, no 
prazo de cinco anos, transcrita no contrato de compra e venda, efectuado com a Junta de 
Freguesia de Mangualde. O pedido foi aceite, decidindo-se, por unanimidade, que o referido 
lote será vendido ao Sr. Paulo Jorge Ferreira, reembolsando a Junta o Sr. José da Costa Pina, 
aquando da venda. Todas as despesas, relacionadas com a transacção, ficam a cargo e 
responsabilidade dos referidos senhores. 
 
 
CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2006 
 
 
Ofício da Câmara Municipal de Mangualde, informando que não há autocarro disponível para o 
dia 21/03/2006, para deslocação de crianças dos Agrupamentos de Escolas, ao campo de 
Ançada, no intuito de se comemorar o dia Mundial da Árvore. 
 
Passando-se ás informações, o Sr. Presidente informou o restante Executivo do seguinte: 
 
O Sr. Presidente da Junta, contactou a proprietária da Quinta do Melo, em Oliveira, no sentido 
de serem retirados da via pública os marcos de pedra aí existentes, pois, prejudicam a normal 
circulação de viaturas, tendo ficado acordado que os mesmos vão ser retirados. O Sr. 
Presidente, aproveitou, o momento, para solicitar à Sr.ª Melo Kemper a necessária autorização 
para alargar a mesma rua. A Sr.ª Melo Kemper mostrou-se receptiva ao solicitado, pedindo, no 
entanto, que lhe fosse enviado um fax com o desenho da obra. 
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O Sr. Presidente informou que, a Direcção de Finanças de Mangualde, solicitou a colaboração 
da Junta de Freguesia no preenchimento e envio das declarações do IRS pela Internet. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, prestar a colaboração necessária. 
 
Ainda com a palavra, o Sr. Presidente, informou que se procedeu à limpeza das Ruas de S. 
Cosmado, Pinheiro de Cima e de Baixo. 
 
Foi presente a informação de que se procedeu, em colaboração com a Câmara Municipal, à 
poda das árvores na Freguesia. 
 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE MARÇO DE 2006 
 
 
No tocante a expediente, tomou-se conhecimento dos seguintes ofícios: 
 
Ofício da Câmara Municipal de Mangualde, n.º 2596, de 09/03/2006, onde o Senhor Vereador 
Engenheiro Agnelo, responde a algumas solicitações desta Junta, nomeadamente, o arranjo do 
Largo da Escola Antiga, em Almeidinha, remetendo para mais tarde os trabalhos, referindo que 
neste momento não há possibilidades para a execução dos mesmos. 
 
Ofício da Casa do Povo de Mangualde, solicitando um subsídio para ajudar a custear as 
despesas da deslocação dos atletas do atletismo a Vagos. 
 
Foi deliberado, por unanimidade, atribuir-lhe um subsídio de cinquenta euros. 
 
Passando-se ao ponto dois, foram tomadas as seguintes deliberações: 
Proceder ao pagamento dos subsídios atribuídos aos dois Agrupamentos de Escolas de 
Mangualde, para ajuda a crianças carenciadas. 
 
Quanto a obras e outros benefícios, todos tomaram conhecimento dos trabalhos realizados por 
esta Junta, nomeadamente: 
 
Colocação de manilhas na Rua do Nascente, em Santa Luzia e arranjo do muro da Escola. 
 
Construção de muro, rampa de acesso e feitura de valeta, em cimento, na Rua da Fonte, em 
Santa Luzia. 
 
Arranjo e lavagem do fontanário de Pinheiro de Baixo. 
 
Calcetamento da Rua Da Fonte, em Santa Luzia. 
 
Arranjo da rede do Parque Infantil dos Passos. 
 
Entrega de lenha à Escola de Almeidinha e Guarda Nacional Republicana. 
 
No que diz respeito a outros assuntos tomou-se conhecimento do seguinte: 
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Foi presente a informação de que o site oficial da Junta de Freguesia de Mangualde estará 
disponível a partir do dia 21/03/2006, no seguinte endereço electrónico: 
www.juntafmangualde.org. 
 
Foi presente o Regulamento Interno da Junta de Freguesia que, após cuidada análise e 
apreciação, foi aprovado por unanimidade. 
 
 

CONTAS DE GERÊNCIA – 2005 
 

 
 O Sr. Tesoureiro apresentou os Documentos de Prestação de Contas da Gerência ao 
Ano 2005, elaborados nos Termos do Pocal (Plano Oficial das Autarquias Locais), que submeteu 
à apreciação e discussão do Executivo, para posterior apreciação e aprovação da Assembleia de 
Freguesia, em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo 17 da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro. 
As Contas de Gerência consagram os seguintes valores: Total das receitas correntes: 272 
497,48 (duzentos e setenta dois mil quatrocentos e noventa e sete euros e quarenta oito 
cêntimos). Total das receitas de capital: 49 891,00 (quarenta nove mil oitocentos e noventa um 
euros). Total das receitas: 322 388,48 (trezentos e vinte dois mil trezentos e oitenta oito euros 
e quarenta oito cêntimos). 
Total das despesas correntes: 184 317,41 (cento e oitenta quatro mil trezentos e dezassete 
euros e quarenta um cêntimos). Total das despesas de capital: 193 776,96 (cento e noventa 
três mil setecentos e setenta seis euros e noventa seis cêntimos). 
Total das despesas: 378 094,37 (trezentos e setenta oito mil e noventa quatro euros e trinta 
sete cêntimos). 
O saldo de Gerência que transita para 2005 é de 7 575,67 (sete mil quinhentos e setenta e 
cinco euros e sessenta sete cêntimos). 
 
Postos à votação e após breve análise e discussão, foram os mapas aprovados, por 
unanimidade, documentos que vão ser submetidos à aprovação da Assembleia de Freguesia, 
em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo 17 da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro. 
 
 

SALDO DE GERÊNCIA – 2006 
 

 
Foi apresentado pelo Sr. Tesoureiro o 1.º Orçamento Rectificativo, por força da aplicação do 
POCAL, com base no saldo de Gerência que transita para 2006, no valor de 7 575,67 (sete mil 
quinhentos e setenta cinco euros e sessenta sete cêntimos). 
 
Posta à votação e após breve análise e discussão, foi a referida proposta de 1.º Orçamento 
Rectificativo de 2006 aprovada, por unanimidade, documento que vai ser submetido à 
aprovação da Assembleia de Freguesia, em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 2 do 
artigo 17 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/02, 
de 11 de Janeiro. 
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TAXAS DEVIDAS PELO REGISTO E LICENCIAMENTO DE ANIMAIS DE ESPÉCIE 
CANINA E FELINA – PROPOSTA 

 
 
Tendo em conta os novos diplomas que regem o registo, classificação e licenciamento de cães 
e gatos, a Junta deliberou, por unanimidade, elaborar uma proposta relativamente ás taxas a 
cobrar por este Organismo. Face ao exposto, foi decidido elaborar a seguinte proposta: Registo 
(por cada cão de qualquer categoria, metade da licença da categoria A) – 2,50 (dois euros e 
cinquenta cêntimos). Registo gatídeo – 1,50 (um euro e cinquenta cêntimos). Licença Categoria 
A (Animais de companhia/luxo) – 5,00 (cinco euros e cinquenta cêntimos) Categoria B (Animais 
com fins económicos/guarda) – 7,00 (sete euros) Categoria E (Animais de Caça) – 9,00 (nove 
euros) Categoria G (Animais potencialmente perigosos) – 10,00 (doze euros) Categoria H 
(Animais perigosos) – 13,00(treze euros) Categoria I (Gatos) – 2,50 (dois euros e cinquenta 
cêntimos) 
A cada licença acresce o valor de 20% referente ao imposto de selo. 
 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE MARÇO DE 2006 
 
 
Foram, ainda, informados os presentes do rastreio auditivo que se realizou, com sucesso, 
nestas instalações, nos passados dias 17 e 20 de Março, onde foram rastreadas cento e seis 
pessoas. 
 
Ofício de uma turma do 4.º ano, do primeiro ciclo do Edifício das Carvalhas, Agrupamento Ana 
de castro Osório, a pedir ajuda para uma visita de estudo. 
 
Pedido da Comissão de Festas do Canedo a solicitar subsídio para arranjo do telhado da Capela. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir-lhe um subsídio de 250,00 (duzentos e cinquenta 
euros). 
 
Pedido de subsídio da Comissão de Finalistas do I.S.C.E. de Mangualde. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir-lhe um subsídio de 50,00 (cinquenta euros). 
Ofício da Junta de Freguesia, dirigido ao Sr. António Joaquim, de Santo André, a pedir-lhe o 
favor de estar presente numa reunião deste Executivo, para tratar de um assunto relacionado 
com o levantamento de um muro, por parte do Sr. António Joaquim, num terreno da Junta de 
Freguesia – maninho. O referido Sr. já tinha sido alertado para retirar o muro, o que até à data, 
ainda não sucedeu. 
 
Deu-se entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos, onde todos tomaram conhecimento 
que tinha sido reparado o abrigo para passageiros do Bairro da Senhora do Castelo. 
 
Foi enviado via fax, o desenho de alargamento da Rua da Escola, em Oliveira, à Sr.ª D. Júlia 
Melo Kemper, para melhor entendimento. 
 
Foi aprovada, por unanimidade, a minuta do Protocolo de Delegação de Competências da 
Câmara Municipal para a Freguesia de Mangualde. 
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Ficou deliberado, por unanimidade, comemorar o Dia Mundial da Árvore e da Água no dia 04 de 
Abril, com as crianças dos dois Agrupamentos e Bombeiros, uma vez que foi adiado, por causa 
do mau tempo. 
 
Está conforme. 
 
 

Mangualde, 28 de Março de 2006. 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 

(Bernardino António Azevedo) 
 


