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INFORMAÇÃO 

 
--------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 10 DE 
SETEMBRO DE 2007---------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------Foi presente a informação de que foi enviado o dossier do caminho de Ançada (Sr. 

Manuel Luís) ao Sr. Presidente da Câmara para análise e posterior deliberação.---------------- 

 

--------O Sr. Presidente da Junta deu conta dos trabalhos que se realizaram na Freguesia:----- 

--------Limpeza das aldeias, nomeadamente: Santa Luzia, Oliveira, Casal D´Além, Quinta da 

Moita, Sr.ª do Castelo e caminho do Cubo, na Roda.------------------------------------------------

--------Limpeza dos seguintes recintos escolares: Santo André, Santa Luzia e Oliveira.--------

--------Fornecimento de lenha à Escola de Almeidinha.---------------------------------------------

---------Construção de muro na Rua do Meal, em Santo André.------------------------------------

---------Colocação de uma grelha na Quinta da Moita.-----------------------------------------------

- 

 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE 
SETEMBRO DE 2007---------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------No seguimento do pedido do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, dando 

conhecimento que a mesma tinha aprovado, em 21/09/2007, proceder a um inquérito 

relativo ao acidente de trabalho ocorrido com uma funcionária, o Executivo consultou a Lei 

169/99 de 18 de Setembro, na redacção pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e entendeu ser 

uma competência sua. No entanto, para melhor esclarecimento deliberou, por unanimidade, 

solicitar um parecer à Anafre.--------------------------------------------------------------------------- 
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--------O Sr. Presidente da Junta informou que se realizaram os seguintes trabalhos, na 

Freguesia:---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Construção do pontão do ribeiro, de Santa Luzia, com aplicação de manilhas e betão. 

As manilhas foram fornecidas pela Câmara Municipal.--------------------------------------------- 

--------Limpeza das povoação de Cubos, Roda e S. Cosmado.--------------------------------------

--------Arranjo do tanque de Ançada.-------------------------------------------------------------------

--------Limpeza da Rua Mira Serra.---------------------------------------------------------------------

--------Colocação de duas torneiras de escoamento de águas no tanque de Santo André.-------

--------Limpeza do caminho de ligação de Santa Luzia a Santo Amaro de Azurara.-------------

--------Limpeza da zona da Quinta das Campas e Quinta da Raposeira.---------------------------

--------Arranjo do interior do forno de Casal D´Além e colocação de uma porta nova.---------

--------Alargamento e construção de muro na Rua do Paço, em Santa Luzia.--------------------- 

 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE 
OUTUBRO DE 2007------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------Foi presente o parecer solicitado à Anafre, em 26/09/2007, relativo ao Acidente de 

Trabalho de uma funcionária, que a seguir se transcreve: “Acusando a recepção do seu e-

mail e relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:-----------------------------

- 

O artigo 34º/1 d) da Lei das Autarquias Locais (Lei 169/99 de 18 Setembro, na redacção 

dada pela Lei 5-A/2002 de 11 Janeiro) estabelece que compete à Junta de Freguesia “ 

Gerir os recursos humanos ao serviço da Freguesia”.---------------------------------------------- 

Nesse sentido, o DL 503/99 de 20 Novembro que define o regime dos acidentes em serviço 

no âmbito da administração pública prevê no artigo 3º/2, que na administração local se 

considera entidade empregadora a Junta de Freguesia, nas Freguesias. E o Estatuto 

disciplinar (Lei 24/84 de 16 Janeiro), também, estatui no artigo 18º/1 que “a competência 

disciplinar sobre os funcionários e agentes das autarquias pertencem aos respectivos órgão 

executivos”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por tudo isto, somos de concluir que a Junta de Freguesia, enquanto órgão executivo da 

Freguesia, será a entidade responsável por todas as questões atinentes ao pessoal, mas 
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nada impede que a Assembleia de Freguesia, enquanto órgão de acompanhamento e 

fiscalização da actividade da Junta de Freguesia, proponha essa medida (“inquérito sobre 

um acidente de viação”) e a Junta de Freguesia é livre de decidir pela sua aplicação ou 

não.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, enviá-lo ao Sr. Presidente da Assembleia de 

Freguesia e proceder ao inquérito/auto de averiguações em relação ao acidente ocorrido em 

Oliveira. Nomeou, como instrutora, a Assistente Administrativa Principal, Sónia Alexandra 

da Costa Lopes.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--------Foram efectuados os seguintes trabalhos na Freguesia:------------------------------------- 

--------Limpeza do estradão de Cubos a Santa Luzia.------------------------------------------------

--------Colocação de lenha nas escolas de Pinheiro, Santo André, Oliveira e Santa Luzia.----- 

--------Arranjo da Rua do Ribeirinho até Cubos.------------------------------------------------------ 

--------Arranjo da Rua do Soito e Rua Principal, em S. Cosmado.--------------------------------- 

 

--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE 
OUTUBRO DE 2007------------------------------------------------------------------------------------ 
 

--------Após análise do parecer emitido pelo gabinete jurídico da Câmara Municipal de 

Mangualde, relativo à obstrução de um caminho público, sito ao Campo de Futebol de 

Ançada, a Junta deliberou, por unanimidade, proceder coercivamente à desobstrução do 

referido caminho dando do facto conhecimento ao Sr. Manuel Guilherme Gomes Luís.-------

  

--------Foi presente a informação de que o caminho público que liga a Rua da Tapada, no 

Canedo do Chão, à Estrada da Barragem em Darei foi interrompido e aberto ao lado, sem 

qualquer conhecimento desta Junta de Freguesia. Foi solicitado ao Sr. Manuel Nunes, da 

Quinta da Moita, que procedesse ao desimpedimento do mesmo.---------------------------------- 

  

--------Tendo sido publicitado que as Juntas de Freguesia do Concelho em reunião apoiavam 

a parceria público-privada que a Câmara pretendia realizar e no qual era afirmado que todas 

as Freguesias estavam de acordo com excepção de quatro, entre elas Mangualde, pois 

embora tivesse sido convocada não esteve presente, em virtude do seu Presidente se 
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encontrar ausente. Como estes factos não correspondem à verdade, pois, a Junta de 

Freguesia de Mangualde não foi convocada nem teve qualquer conhecimento da referida 

reunião, emitiu um comunicado via rádio em que esclareceu a situação.-------------------------

- 
 

--------O Sr. Presidente deu conta dos trabalhos que se efectuaram na Freguesia, a saber:-----

-----------Limpeza da Estrada de Darei entre a Nacional 329-1, seguindo o caminho da 

Barragem até ao limite da Freguesia.------------------------------------------------------------------ 

--------Limpeza da aldeia de Santo Amaro de Azurara-----------------------------------------------

-----------Limpeza do caminho florestal que vai das Costeiras, em Santo André, até ao Coval 

e de um baldio situado na Roda junto à A-25.--------------------------------------------------------

- 

--------Arranjo de dois caminhos com betão armado, o que dá acesso ao tanque e o outro 

paralelo, no Canedo do Mato.--------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocação de lancil na Rua da Capela, no Canedo do Chão e levantamento de um 

pequeno muro que tinha caído, na Rua Castanheiro do Vinho, na mesma aldeia.---------------

- 

 

--------O Sr. Tesoureiro apresentou uma proposta de Alteração ao Orçamento da Despesa, do 

corrente ano, sendo reforçadas as seguintes rubricas:------------------------------------------------

--------01.01.01 (Titulares Órgãos de Soberania): 500,00 (quinhentos euros).-------------------

---------01.01.13 (Subsídio refeição): 2 800,00 (dois mil e oitocentos euros).--------------------

---------02.01.08 (Material de escritório): 300,00 (trezentos euros).-------------------------------

----------02.01.15 (Prémio, condecorações e ofertas): 2 000,00 (dois mil euros).----------------

----------02.01.20 (Material de educação, cultural e recreio): 4 000,00 (quatro mil euros).-----

----------02.02.01 (Encargos das instalações): 1 000,00 (mil euros).-------------------------------

----------02.02.09 (comunicações): 200,00 (duzentos euros).---------------------------------------

-----------02.02.25.01 (Outros serviços corrente): 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros).-----

-----------03.05.02 (Outros): 400,00 (quatrocentos euros).-------------------------------------------

-----------07.01.11 (Ferramentas e utensílios): 500,00 (quinhentos euros).------------------------
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-----------Após análise foi a mesma aprovada por unanimidade.------------------------------------

--- 

 

--------Analisado o relatório relativo ao inquérito mandado instaurar por este Executivo, em 

08/10/2007, referente ao acidente de trabalho havido com a funcionária Maria de Lurdes 

Cabral Dias Costa, foi deliberado, por unanimidade, mandar arquivar o mesmo em face da 

conclusão da Instrutora do processo.------------------------------------------------------------------- 

--------Ficou também decidido chamar, uma vez mais, à atenção todos os funcionários para o 

cumprimento rigoroso das normas de segurança no trabalho.--------------------------------------- 

--------Foi deliberado, ainda, enviar fotocópia do processo ao Sr. Presidente da Assembleia 

de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE 
NOVEMBRO DE 2007--------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------A Junta, no passado dia 10/11/2007, foi alertada de que a água do Fontanário da 

Roda apresentava mau cheiro e espuma, procedeu de imediato ao seu encerramento. Foi 

contactada a Sr.ª Delegada de Saúde que recolheu uma amostra de água para análise. Em 

função da gravidade da situação e porque a representante da Delegada de Saúde informou só 

ser possível fazer análise bacteriológica foi decidido, enviar uma amostra para a Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto para uma análise mais completa, aguarda-se a mesma 

para agir em conformidade.------------------------------------------------------------------------------ 

 

--------O Sr. Presidente informou de que se realizaram os seguintes trabalhos na Freguesia:--

--------Limpeza e arranjo do piso e valetas na estrada que vai da Roda a Fagilde.---------------

--------Entrega de lenha na Escola de Cubos.----------------------------------------------------------

--------Corte de pinheiros nos baldios para fazer lenha para as Escolas.---------------------------

--------Limpeza da Serra de Santo António junto às Indústrias.-------------------------------------

--------Limpeza de caminhos florestais na zona de Santo Amaro, Pinheiro de Baixo e 

Ançada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Arranjo do caminho dos Azedeiros, em Cubos.----------------------------------------------- 
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--------Limpeza e desinfecção do Fontanário de São Cosmado.------------------------------------

--------Limpeza do poço e reparação da bomba existente na Rua de Santa Marta, em Cubos.- 

--------Colocação de grelha na Rua das Moitas, em Cubos e na Rua Gil Vicente, no 

Modorno.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2007--------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------Foi presente um oficio da Câmara Municipal em resposta ao nosso ofício n.º 366, 

datado de 07/11/2007, informando que irá ser celebrado o Protocolo de Delegação de 

Competências para 2008, sendo duplicados os valores de 2007.----------------------------------- 

 

--------Foi presente cópia dos Estatutos da recém criada associação “Os Ciências – 

Associação Cultural e Desportiva de S. Cosmado. Como foi dado o Forno como sede a 

Junta, deliberou, por unanimidade, solicitar parecer à Anafre sobre o assunto.------------------ 

 

--------Foi presente uma carta da Agência Portuguesa do Ambiente convidando este 

Organismo a estar presente numa reunião a realizar na Câmara Municipal, no próximo dia 

04/12/2007, pelas 11h30, a fim de serem prestados esclarecimentos sobre a  consulta pública 

no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental do projecto IC12 – Canas de 

Senhorim Mangualde.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--------O Sr. Presidente informou que, uma vez terminado o prazo dado ao Sr. Manuel Luís 

para desobstrução do caminho de Ançada, e como não o fez, deslocou-se ao local 

acompanhado de uma patrulha da G.N.R e de uma máquina rectroescavdora da Câmara, 

para se proceder à desobstrução do caminho. Em virtude de se encontrarem várias galeras 

atravessadas e encostadas umas às outras, verificou-se que não tínhamos meios nem 

possibilidades de o fazer sem entrar em terreno particular. Assim, aguarda-se relatório da 

G.N.R para posteriormente solicitar o apoio jurídico da Câmara, concedido pelo seu 

despacho de 01/10/2007, e agir judicialmente.-------------------------------------------------------- 
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--------A Junta deliberou, por unanimidade, concluir o arranjo em betão armado da Rua da 

Eira, em Darei, assim como, embelezar e calcetar o Largo do Rossio, em Pinheiro de Cima.- 

 

--------O Sr. Presidente deu conta dos trabalhos que se realizaram na Freguesia, a saber:------

--------Limpeza e colocação de nova tubagem na fonte da Quinta da Moita.--------------------- 

--------Limpeza do maninho do Rossio, nos Passos, e do caminho que vai para o Coval, 

retirada de pedras e arranjo do mesmo.----------------------------------------------------------------

- 

 

--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 2007--------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------O Executivo tomou conhecimento do resultado da análise da água do Fontanário da 

Roda, realizado na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. A água está imprópria 

para consumo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, suportar os custos com o aumento do muro da 

Rua da Estrada, em Santo André, no valor de 942,90 (novecentos e quarenta e dois euros e 

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

 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, oficiar à Agência Portuguesa do Ambiente sobre 

dois pontos da construção do IC12.--------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------Foi analisado o parecer, emitido pela Anafre, relativo ao local onde se encontra 

sedeada a Associação “Os Ciências” de S. Cosmado. A Junta deliberou, por unanimidade, 

dar conhecimento do mesmo à referida Associação.------------------------------------------------- 

  

--------O Executivo deliberou, por unanimidade, proceder judicialmente contra o Sr. Manuel 

Guilherme Gomes Luís, no diferendo que a Junta tem com este Senhor relativamente à 

obstrução de um caminho público. Foi solicitado à Câmara o apoio jurídico que a mesma 
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tinha concedido. Deliberou-se, também, realizar uma reunião, em Ançada, com a população 

a fim de dar conhecimento do assunto e arrolando as necessárias testemunhas.---------------- 

 

--------REVISÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2007-------------------------------- 

 

--------No seguimento da Nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007) que prevê na alínea 

a) do artigo 17.º que 50 % do produto da Receita do IMI sobre prédios rústicos constitui 

receita das Freguesias e que a mesma, para efeitos de contabilização, deve ser classificada 

no artigo económico 01.02.02 Impostos Directos – Outros – Imposto Municipal Sobre 

Imóveis, que não se encontra prevista no Orçamento de 2007 por só agora se ter 

conhecimento do recebimento efectivo desta receita, o orçamento terá que ser objecto de 

revisão orçamental, para se proceder à inscrição desta verba. Face ao exposto, foi 

apresentada a referida revisão que foi aprovada por unanimidade.--------------------------------- 

  

--------REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO DE APOIOS FINANCEIROS A 

ENTIDADES E ORGANISMOS--------------------------------------------------------------------- 

 

--------Foi analisado e aprovado, por unanimidade, o Regulamento da atribuição de subsídios 

pela Junta de Freguesia a Entidades e Organismos que prossigam na Freguesia fins de 

interesse público.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--------APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 

ORÇAMENTO DA DESPESA E DA RECEITA PARA 2008--------------------------------- 

 

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

Opções do Plano para 2008, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------Posta à votação foi a referida proposta aprovada por unanimidade.-----------------------

- 

 

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

para 2008, 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.------------------------------------------------------------

------ 

--------O Orçamento apresenta os seguintes valores:-------------------------------------------------

--------Total das receitas correntes: 240 189,92 (duzentos e quarenta mil cento e oitenta nove 

euros e noventa dois cêntimos).-------------------------------------------------------------------------

--------Total das receitas de capital: 25 400,00 (vinte cinco mil e trezentos quatrocentos 

euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Total global da receita: 265 589,92 (duzentos e sessenta cinco mil quinhentos e 

oitenta nove euros e noventa dois cêntimos).----------------------------------------------------------

--------Total da despesa corrente: 176 580,00 (cento e setenta seis mil quinhentos e oitenta 

euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Total da despesa de capital: 89 009,92 (oitenta nove mil seiscentos e nove euros e 

noventa dois cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------

--------Total geral da despesa: 265 589,92 (duzentos e sessenta cinco mil quinhentos e 

oitenta nove euros e noventa dois cêntimos).---------------------------------------------------------- 

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

mesma sido aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------------------------- 

 

--------O Sr. Presidente deu conta dos trabalhos que se realizaram na Freguesia, 

nomeadamente:--------------------------------------------------------------------------------------------

--------Arranjo do caminho da Escola de Pinheiro.---------------------------------------------------

--------Preparação do Largo do Rossio, em Pinheiro de Cima, com construção de muro e 

lancil para futuro calcetamento.------------------------------------------------------------------------- 
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--------Limpeza das aldeias da Roda e Santo André.--------------------------------------------- 

 
Está conforme. 
 

Mangualde, 12 Dezembro de 2007 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 

      (Bernardino António Azevedo) 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 


