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Resumo de Actas do Executivo – Setembro 2006 / Dezembro 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 11 DE SETEMBRO DE 2006 

 

Estiveram presentes os representantes das Empresas Empreigalde e Esalfalde, para a abertura das 

propostas relativas à construção de um pontão na Ribeira de Ludares, na povoação de Passos, não 

tendo comparecido o representante da Firma Justiniano Figueiredo. As propostas foram abertas pelas 

21h25 ficando-se a conhecer os seguintes valores: Proposta da Empresa Empreigalde no valor de 13 

630,00 (treze mil seiscentos e trinta euros) + IVA; Proposta da Empresa Esafalde no valor de 13 400,00 

(treze mil e quatrocentos euros) + IVA. Proposta da Firma Justiniano Figueiredo, S.A, no valor de 12 

515,37 (doze mil quinhentos e quinze euros e trinta sete cêntimos). 

A Junta deliberou, por unanimidade, analisar o custo da obra e decidir oportunamente. 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, calcetar o Largo da Sede da Junta de Freguesia. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, calcetar o espaço envolvente do Fontanário do Bairro de S. João. 

 

Foi presente um ofício da Empresa Azurmáquinas, denunciando o Contrato de Arrendamento que tinha 

com esta Junta de Freguesia, com efeitos a partir do dia 04 de Novembro de 2006. 

 

Foi presente a informação de que foi renovado o contrato de trabalho do funcionário Fernando Ribeiro 

Rodrigues, por um período de dezoito meses, com início a 01 de Setembro de 2006 e termo a 

29/02/2008. 

Deliberou ainda a Junta, por unanimidade, actualizar o seu vencimento, devido ao seu desempenho a 

nível profissional, para 441,03 (quatrocentos e quarenta um euros e três cêntimos) correspondendo ao 

índice 137, do escalão 1, do sistema retributivo da Administração Local. 

  

Face à especificidade de alguns trabalhos que esta Junta de Freguesia tem que realizar, nomeadamente, 

pequenos arranjos de calçada, passeios e levantamento de muros é necessário e urgente recrutar 
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pessoal para desempenhar funções relacionadas com a categoria de calceteiro. Face ao exposto a Junta 

deliberou, por unanimidade, colocar um aviso a publicitar a oferta de emprego. 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE SETEMBRO DE 2006 
 

Tendo-se decidido efectuar a cobertura do Fontanário e Tanque de Oliveira, foram solicitados 

orçamentos às firmas António Joaquim Carvalho, Afonso Manuel Sousa Almeida e Joaquim António 

Fernandes Esteves. Os Orçamentos apresentados contemplam os seguintes valores: António Joaquim 

Carvalho 5 000,00 (cinco mil euros) acrescido de IVA, Afonso Manuel Sousa Almeida 5 000,00 (cinco mil 

euros) acrescido de IVA, não tendo a Firma Joaquim António Fernandes Esteves apresentado qualquer 

resposta até à presente data. 

Como os orçamentos são de igual valor, a Junta decidiu solicitar novas propostas aos dois empreiteiros. 

A Junta deliberou, por unanimidade, colaborar com a Comissão de Melhoramento da Povoação de Santo 

Amaro de Azurara, adquirindo quatro pilares em granito para a cobertura do tanque do Largo da Capela. 

Foi deliberado, também, que a cobertura antiga do tanque fosse vendida por aquela Comissão, sendo o 

produto da venda doado como subsídio para as referidas obras. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, renovar o contrato de trabalho com a funcionária Cecília Maria 

Almeida, por dezoito meses, com início em 01 de Novembro de 2006 e termo em 30 de Abril de 2008. 

 

No seguimento da deliberação da reunião de 11 de Setembro de 2006 e após processo simplificado de 

selecção e tendo em conta que o Sr. José Nunes Gomes foi o único candidato e que o mesmo foi 

aprovado, deliberou a Junta, por unanimidade, proceder à elaboração de um Contrato de Trabalho a 

Termo Resolutivo Certo, por seis meses, com início em 09 de Outubro de 2006 e termo em 09 de Março 

de 2007. 

  

Foi presente um requerimento do Sr. Manuel Júlio Borges Cardoso, proprietário do Lote n.º 1 do 

Loteamento do Casalinho, em Cubos, solicitando autorização para se proceder à alteração do Alvará do 

Loteamento do Casalinho, no que se refere ao Lote n.º 1, nos seguintes termos: Que o referido Lote 1 

permita, para além do uso de habitação previsto, também o uso de serviços, uma vez que o requerente 

pretende construir um anexo à habitação para nele instalar um Serviço de Cabeleireiro, para a sua 

esposa; Que a área de implantação seja incrementada em mais 44,00 m2, destinada a Serviços, 

juntando-se aos 120,00 m2 para habitação e aos 45,00 m2 para garagem/arrumos inicialmente 

previstos; Que a área bruta de construção seja incrementada em mais 44,00 m2, passando de 230,00 

m2 (referentes à habitação em construção), para 274 m2. 
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A Junta deliberou, por unanimidade, proceder à alteração supra mencionada e solicitar parecer técnico à 

Câmara Municipal. 

 
 

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

Foi presente um e-mail da AMI, a agradecer a nossa adesão ao projecto de reciclagem de consumíveis 

informáticos e telemóveis. 

A Junta deliberou, por unanimidade, enviar a várias entidades e organizações propostas de adesão a 

esta iniciativa. 

 

A Junta deliberou ceder temporariamente duas salas à Segurança Social de Viseu, para atendimento de 

pessoas carenciadas da Freguesia, enquanto se procede a obras nas suas instalações. 

 

Foi decidido proceder à construção do pontão da Ribeira de Ludares, junto à povoação de Passos, pelo 

valor de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros). 

 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE OUTUBRO DE 2006 
 

No seguimento do pedido de renúncia apresentado pela Secretária da Junta e da deliberação da 

Assembleia de Freguesia de 17 de Outubro de 2006, foram empossados como Secretário e 2.º Vogal 

respectivamente, os Sr.s Carlos Alberto Oliveira Gonçalves e António Manuel dos Santos Costa Marques. 

 

O Sr. Presidente informou que o seu substituto legal será o Sr. Secretário Carlos Alberto Oliveira 

Gonçalves. 

 

Foi presente um ofício do Dr. Sobral Abrantes, informando que o processo que o anterior Executivo 

moveu contra o Sr. António Manuel Marques Ferreira, foi arquivado por falta de fundamento. Tendo 

solicitado, também, 515,61 (quinhentos e quinze euros e sessenta um cêntimos), de honorários relativos 

ao processo. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, não renovar o contrato de trabalho com o Sr. Xavier Vitória 

Almeida, em virtude deste Organismo não ter estrutura para ter um motorista a tempo inteiro. 
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A Junta deliberou, por unanimidade, adquirir uma mini pá carregadora. Após vários contactos com 

algumas empresas e de ter procurado em 2.ª mão alguma máquina que lhe garantisse o binómio 

preço/qualidade, decidiu adquirir a referida pá à empresa Azurmáquinas, com as seguintes 

características: mini pá carregadora Hyundai HSL 800 T, com os utensílios de série pá e ganchos e, 

ainda, os extra balde escavadora com braço e um destroçador, sendo o seu valor de 35 132,35 (trinta 

cinco mil cento e trinta dois euros e trinta cinco cêntimos) com IVA incluído. Acordou-se que pagamento 

seria de 18 000,00 (dezoito mil euros) na data de entrega e o restante em 12 prestações mensais, sem 

juros, a partir de Janeiro de 2007. 

 

Foi decidido, por unanimidade, entregar a obra da cobertura do tanque de Oliveira, ao Sr. António 

Joaquim Carvalho, em virtude de ter sido o único que reformulou a 1ª proposta apresentada, ficando 

pelo valor de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros), acrescidos de IVA. 

 

Foi presente a informação de que se realizaram os seguintes trabalhos: Na povoação da Roda procedeu-

se ao arranjo do tanque e calcetamento de dois passeios na Rua da Capela, arranjo do piso em diversas 

ruas, limpeza da aldeia e caminhos rurais e florestais. 

Arranjo do caminho da Magric. Arranjo do caminho da Barragem em Darei. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006 
 

 
Foi presente um ofício da Câmara Municipal de Mangualde, em resposta ao ofício n.º 547/06 desta 

Junta, informando que por motivos de contenção de despesas, a mesma não pode comparticipar na 

compra da mini pá escavadora. 

Foi presente o ofício n.º 9073 da Câmara Municipal de Mangualde, relacionado com a troca de 

correspondência entre a Câmara e este Organismo, respeitante ao abastecimento de água do tanque e 

fontanário de Darei. O Sr. Presidente ficou de analisar o mesmo e responder. 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, adjudicar ao Sr. Joaquim António Fernandes Esteves a cobertura do 

Tanque do Bairro de S. João, assim como, a colocação de uma mesa e dois bancos em pedra, no recinto 

envolvente. Sendo o valor total da obra de 2 625,00 (dois mil seiscentos e vinte cinco euros), com IVA 

incluído. 

 

O Sr. Presidente informou que foi feita a distribuição da lenha pelas Escolas da Freguesia. 
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Foi presente a informação de que se realizaram os seguintes trabalhos: Arranjo de vários caminhos com 

tout-venant nas aldeias de Santo André, Passos, Pinheiro de Baixo, Roda e Bairro S. João. Arranjo do 

caminho do Ribeirinho com tout-venant. Conclusão da construção do Pontão na Ribeira do Ludares, nos 

Passos. Alargamento e construção de muro na rua da Pereira, em Cubos. 

 
 

E PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2006 
 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE PARA COM OS TRABALHADORES DA EMPRESA 

“MALHACILA – FÁBRICA DE MALHAS, S.A” 

 

Este Executivo lamenta o fecho da empresa “Malhacila”, cujo encerramento vai lançar para o 

desemprego 105 trabalhadores, sendo a sua maioria mulheres e também muitos casais. Queremos 

solidarizarmo-nos com todos os trabalhadores, nesta hora, que para a grande maioria é com certeza 

dramática, já que as perspectivas de emprego, em particular neste Concelho, são diminutas, pois, como 

é sabido ao longo dos últimos anos, não foram criadas condições que atraíssem novas unidades 

produtivas. Apelamos para que todas as Instâncias Oficiais dêem o apoio necessário e urgente no 

sentido de minimizar a grave situação destes trabalhadores. A Junta deliberou, por unanimidade, aprovar 

a moção supra citada e, ainda, disponibilizar as suas instalações para qualquer assunto que seja 

necessário resolver. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2006 
 
Foi presente um ofício da Escola Ana de Castro Osório, sugerindo que na Quadra Natalícia que se 

avizinha, fosse oferecido um livro aos alunos do 1.º Ciclo, em vez do tradicional brinquedo. A Junta 

deliberou, por unanimidade, informar a Escola supra mencionada de que este ano já se procedeu à 

compra dos brinquedos de Natal, estando, no entanto, para o ano receptiva a sugestões. 

 

Foi presente uma carta da Comissão de Festas da Capela de Pinheiro de Baixo, pedindo colaboração 

para a colocação de um chão novo na Capela. A Junta deliberou, por unanimidade, colaborar com quinze 

sacos de cimento e uma carrada de areia, ficando a mão-de-obra a cargo da população. 

 

Foi presente um ofício da Casa do Povo de Mangualde, informando da existência de um Protocolo entre 

aquela Instituição e este Organismo, do ano 2006, referente à publicidade na Carrinha da Casa do Povo. 
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Deliberou a Junta, por unanimidade, proceder ao pagamento da verba acordada e face aos resultados 

desportivos e sociais, obtidos por aquela Instituição, manter as mesmas condições para o ano de 2007. 

 

Foi presente um ofício da Associação Cultural Azurara da Beira, solicitando um subsídio para a realização 

do seu 21.º Encontro de Janeiras. A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no montante 

de 75,00 (setenta e cinco euros), verba que, também, será atribuída a outras Instituições que realizem o 

mesmo evento. 

 

Foi presente um programa, entregue em mão, do Grupo Desportivo de Mangualde, informando que no 

dia 03/12/2006 seria efectuado um jogo de futebol de solidariedade, no Campo Conde de Anadia e 

solicitando a colaboração da Junta. 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 100,00 (cem euros). Devido à 

urgência de fazerem os programas a decisão foi comunicada, telefonicamente, ao dirigente do G.D.M., 

Sr. José Maria, que recusou o subsídio dizendo que não era suficiente. 

 

Foi presente a informação de que o Sr. Presidente da Câmara convidou o Executivo da Junta a estarem 

presentes na Ceia de Natal, a realizar no dia 13/12/2006. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, efectuar um Protocolo de Colaboração com Rotary Club de 

Mangualde, tendo como objectivo o apoio à Universidade Sénior do Rotary de Mangualde. 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 500,00 (quinhentos euros) aos 

Bombeiros Voluntários de Mangualde, relativo ao ano de 2006. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, fazer a Ceia da Natal com o Executivo da Junta de Freguesia e os 

funcionários no dia 15/12/2006, acompanhados por um familiar, foi também convidado o Sr. Presidente 

da Assembleia de Freguesia em representação da mesma. 

 

Foi presente a informação de que Executivo da Junta reuniu, no dia 23/11/2006, com o Sr. Presidente da 

Câmara afim de ser discutido e analisado o Protocolo de Delegação de Competências para o ano 2007, 

tendo sido decidido manter o actual nos mesmos moldes. Em 27/11/2006 o Sr. Presidente e o Sr. 

Tesoureiro da Junta, em nova reunião, entregaram ao Sr. Presidente um caderno com a descrição das 

obras da responsabilidade da Câmara e que este Organismo entende serem prioritárias na Freguesia, 

comprometendo-se a comparticipar em algumas. 
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Foi presente a informação de que se realizaram os seguintes trabalhos na Freguesia: Limpeza das ruas 

de Cubos, Estação, Santo André e Santa Luzia. Limpeza de dois caminhos florestais e remoção de pedras 

em Pinheiro de Baixo. Foi cimentado o espaço existente entre as valetas e os muros na Estrada da Siaf, 

foram gastas duas paletes de cimento. Foram colocados, também, algumas manilhas que estavam 

partidas. 

Foi decidido cimentar a Rua da Capela, em Santa Luzia, trabalho que será realizado pelos funcionários da 

Junta, pois o orçamento solicitado, ao Sr. Justiniano Figueiredo, em alcatrão era de 3 174,84 (três mil 

cento e setenta quatro euros e oitenta quatro cêntimos), acrescidos de IVA. A obra ficou em 523,15 

(quinhentos e vinte três euros e quinze cêntimos). 

 

Arranjo com tout-venant de um caminho em São Cosmado e outro na Lavandeira. 

 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006 
 
 
Esteve presente a Direcção da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Almeidinha, para tratar de 

assuntos relacionados com a construção dos balneários, nomeadamente, o valor exacto da verba que a 

Câmara atribuiu, assim como, a data do pagamento. 

 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA DESPESA E 

DA RECEIA PARA 2006 

 

O Sr. Tesoureiro e o Sr. Presidente apresentaram uma proposta referente ás Grandes Opções do Plano 

para 2007, 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 n.º 169/99, com a redacção que 

lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. 

Posta à votação foi a referida proposta aprovada por unanimidade. O Sr. Tesoureiro, apresentou uma 

proposta de Orçamento da Receita e da Despesa para 2007, elaborada de acordo com os preceitos 

constantes no POCAL (Plano Oficial de Contabilidade 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 n.º 169/99, com a redacção que lhe 

foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro. 
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O Orçamento apresenta os seguintes valores: Total das receitas correntes: 231 564,93 (duzentos e trinta 

um mil quinhentos e sessenta quatro euros e noventa três cêntimos). Total das receitas de capital: 25 

300,00 (vinte cinco mil euros e trezentos euros). Total global da receita: 256 864,93 (duzentos e 

cinquenta seis mil oitocentos e sessenta quatro euros e noventa três cêntimos). Total da despesa 

corrente: 180 206,00 (cento e oitenta mil duzentos e seis euros). Total da despesa de capital: 76 658,93 

(setenta seis mil seiscentos e cinquenta oito euros e noventa três cêntimos). Total geral da despesa: 256 

864,93 (duzentos e cinquenta seis mil oitocentos e sessenta quatro euros e noventa três cêntimos). 

Depois de devidamente discutida e analisada, foi a proposta posta à votação, tendo a mesma sido 

aprovada, por unanimidade. 

  

Está conforme. 
 
 

Mangualde, 12 de Dezembro de 2006. 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 

      (Bernardino António Azevedo) 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 


