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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 14 DE 
JANEIRO DE 2008-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------Foi presente um ofício da Fábrica da Igreja da Paróquia de Mangualde informando 

que, no âmbito dos festejos em honra do Padroeiro São Julião, vai levar a efeito a oratória 

“Fátima, Sinal de Esperança para a Humanidade”, para o que solicita a atribuição de um 

subsídio.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta deliberou, por unanimidade, contribuir com 100,00 (cem euros).---------------- 

 

--------Foi presente um ofício do Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara, solicitando 

um subsídio para o seu “Encontro de Cantares do Ciclo Natalício”.-------------------------------

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 75,00 

(setenta e cinco euros).----------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Foi presente um ofício do Rancho Folclórico Flores da Beira Alta, dando conta de 

que vai organizar o XVIII Encontro de Cantadores de Janeiras, para o que solicita a 

atribuição de um subsídio.-------------------------------------------------------------------------------

--------A Junta deliberou atribuir, um subsídio no montante de 75,00 (setenta e cinco euros).- 

 

--------Foi presente um ofício da Associação Grupo Cultural “Os Lavradores de Cubos”, 

solicitando um subsídio para a realização do 10.º Encontro de Cantadores de Janeiras.-------- 
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--------A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 75,00 (setenta 

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

 

--------Foi presente um ofício da Associação Mangualde Azurara, solicitando um subsídio 

para o seu tradicional Cantar de Janeiras.-------------------------------------------------------------- 

 

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante 75,00 (setenta 

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

 

--------Foi presente um pedido de subsídio da Comissão de Festas de Santo Amaro de 

Azurara, para os festejos em honra de Santo Amaro.------------------------------------------------

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 60,00 

(sessenta euros).------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------No seguimento da deliberação de 24/12/2007 e uma vez que o Sr. Manuel Maria, 

morador na Quinta da Retorta, não retirou o veículo que tinha colocado no caminho público, 

impedindo a livre circulação de pessoas e bens, no dia 08/01/2008, o Sr. Presidente 

acompanhado pela Guarda Nacional Republicana e pelo Dr. Sobral Abrantes, procedeu à 

sua remoção, ficando o mesmo no parque da Firma “Antónios, Ld.ª”. Foi dado 

conhecimento à proprietária do automóvel.------------------------------------------------------------

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

 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, enviar uma moção de rejeição a várias entidades 

no sentido de mostrar o seu descontentamento face a algumas alterações à Lei Eleitoral dos 

Órgãos das Autarquias Locais (Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto), com 

consequências na Lei das Autarquias Locais (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro), no que diz respeito à participação dos 

Presidentes de Junta nas Sessões da Assembleia Municipal.----------------------------------------

------------------ 
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--------Foi presente a informação de que se procederam aos seguintes trabalhos:---------------- 

--------Limpeza das povoações de Canedo do Chão e do Mato, Lavandeira, Pinheiro de 

Baixo e de Cima, Ançada, Santo Amaro de Azurara e de caminhos florestais em Santa 

Luzia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Calcetamento do Largo do Rossio, em Pinheiro de Cima, Rua do Rochel, em Cubos, 

passeio da Rua da Capela, Beco do Bacelinho e parte da Rua Caminho Novo, no Canedo do 

Chão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Arranjo de calçada na Rua Principal, no Canedo do Chão.---------------------------------

- 

--------Colocação de caleiros no Tanque de Santo Amaro de Azurara.----------------------------

--------Construção de muro e arranjo do espaço público existente na Travessa da Gandra, no 

Candedo do Chão.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE 
JANEIRO DE 2008-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------Foi presente um ofício do Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara a 

solicitar um aspirador para a Escola EB1, n.º 2 de Mangualde.------------------------------------

---------A Junta deliberou, por unanimidade, comprar, excepcionalmente, o aspirador.---------

- 

 

--------Foram abertas as propostas de orçamento pedidas a três empreiteiros para a 

reconstrução do Forno de Casal D´Além, em Oliveira e da substituição e arranjo da 

cobertura do Lavadouro de S. Cosmado. Apenas foram entregues duas propostas.--------------

--------Relativamente ao Forno de Casal D´Além, o Sr. Joaquim António Fernando Esteves 

apresentou uma proposta no valor de 5 900,00 (cinco mil e novecentos euros) acrescidos de 

IVA e o Sr. Victor Fernando Santos Sousa no valor de 4 900,00 (quatro mil e novecentos 

euros), com IVA incluído.-------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, adjudicar a obra a Victor Fernando Santos Sousa 

por ser a proposta mais favorável.---------------------------------------------------------------------- 

--------Para a cobertura e arranjo do tanque de S. Cosmado foram apresentadas as seguintes 

propostas: Sr. Victor Fernando Santos Sousa 5 350,00 (cinco mil trezentos e cinquenta 
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euros), com IVA incluído e Sr. Joaquim António Fernando Esteves 4 100,00 (quatro mil e 

cem euros) acrescidos de IVA.--------------------------------------------------------------------------

--------Por ser a proposta mais favorável a Junta deliberou, por unanimidade, adjudicar a 

obra a Joaquim António Fernando Esteves.----------------------------------------------------------- 

  

--------No dia 18/01/2008 o Sr. Presidente acompanhado pela Guarda Nacional Republicana 

e pelo Dr. Sobral Abrantes, procedeu à remoção de um veículo sem matrícula e sem 

condições de circular que se encontrava no caminho público da Quinta da Retorta, 

impedindo a livre circulação de pessoas e bens, ficando o mesmo no parque do Estaleiro da 

Junta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------LOTEAMENTO DO CASALINHO – LOTE N.º 12------------------------------------- 

 

--------Em 2001 pelo Alvará de Loteamento n.º 1/2001, de 29 de Novembro, procedeu esta 

Junta de Freguesia ao Loteamento de parte do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 

n.º 669, mediante destaque.------------------------------------------------------------------------------

--------No processo de Loteamento efectuado verificou-se que já existia uma construção 

registada sob o artigo n.º 1552 da Freguesia de Mangualde, que confronta de todos os lados 

com o maninho.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------Por acordo meramente consensual entre a Junta de Freguesia e o Sr. Lourival 

Brazalizo Gomes, o prédio urbano propriedade do referido Senhor, inscrito na matriz sob o 

artigo n.º 1552 e uma parcela de terreno com a área de 393,50 m2 do referido prédio rústico 

sob o artigo n.º 669, que a Junta de Freguesia já lhe tinha prometido vender em 2000, foram 

integrados na dita operação de Loteamento, formando o Lote n.º 12, com a área de 555 m2, 

a confrontar de Norte com o Lote n.º 11, Nascente com o Lote n.º 13, Sul com a Rua do 

Casalinho e Poente com a Rua 29 de Julho, que corresponde ao prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Mangualde sob o artigo n.º 5832 e inscrito na 

respectiva matriz sob o artigo n.º 6010.----------------------------------------------------------------

---------------------Face ao exposto e em execução do contrato prometido a Junta deliberou, 

por unanimidade, vender ao Sr. Lourival Brazalizo Gomes pelo preço de 5 902,50 (cinco mil 

novecentos e dois euros e cinquenta cêntimos), que já recebeu, o mencionado Lote n.º 12.---
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---------Foi ainda deliberado, por unanimidade, delegar no Presidente da Junta Sr. 

Bernardino António Azevedo os poderes necessários para a realização da escritura de 

compra e venda.-- 

  

--------Foi presente a informação de que se procederam aos seguintes trabalhos:---------------- 

--------Limpeza de povoação de Cubos.----------------------------------------------------------------

--------Limpeza e desinfecção da nascente do Fontanário da Roda e colocação de uma 

torneira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Arranjo de diversos caminhos com tout-venant.----------------------------------------------

--------Construção de um muro de suporte na Rua Principal, na Quinta da Moita e na Rua 

Formosa, em Almeidinha.--------------------------------------------------------------------------------

--------Colocação de uma torneira no tanque do Casal D´Além e no do Canedo do Chão.----- 

 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE 
FEVEREIRO DE 2008---------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------Estiveram presentes a Direcção do Grupo Desportivo de Mangualde e do Centro 

Recreativo e Cultural de Santo André, a fim de solicitar o apoio deste Organismo para o 

arranjo do Campo de Jogos de Santo André, para servir as camadas jovens do G.D.M..------- 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, analisar o pedido e responder posteriormente.---- 

 

--------Foi presente um ofício da ACB – Associação Ex – Combatentes Beirões, solicitando 

um subsidio para obras de remodelação da sua sede.------------------------------------------------

- 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, atender ao pedido e atribuir um subsídio no 

montante de 750,00 (setecentos e cinquenta euros).-------------------------------------------------- 

 

--------Deliberou ainda, por unanimidade, autorizar de imediato o pagamento do referido 

subsídio.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, transferir o veículo, anteriormente rebocado do 

caminho sito à Quinta da Retorta, que se encontra no parque da oficina dos Antónios para o 
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armazém desta Junta, em Cubos, evitando assim o pagamento diário de 4,00 (quatro euros) 

acrescidos de IVA.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Deliberou a Junta, por unanimidade, enviar uma candidatura ao Centro de Emprego de 

Viseu, solicitando um POC Subsidiado a fim de colmatar a ausência da funcionária Sónia 

Lopes, durante o período da sua licença de maternidade.-------------------------------------------

- 

 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE 
FEVEREIRO DE 2008---------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------O Sr. Presidente informou que se deslocou ao caminho sito à Quinta da Retorta e 

constatou que foram retiradas pedras do muro que o suportam e colocadas algumas, no meio 

do mesmo e três num pequeno atalho do caminho.--------------------------------------------------- 

--------Foram tiradas fotografias ao caminho e pedras e enviadas cópias ao Dr. Sobral 

Abrantes para conhecimento e agir em conformidade.-----------------------------------------------  

 

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, renovar o contrato de trabalho do funcionário 

Fernando Ribeiro Rodrigues por trinta e seis meses, com início em 01/03/2008 e termo em 

28/02/2011.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------A Junta deliberou, por unanimidade, disponibilizar 400 Kms de utilização do 

autocarro camarário, dos 600 kms atribuídos a esta Junta, aos Agrupamentos Escolares para 

estes os gerirem como entenderem.--------------------------------------------------------------------- 

 

--------A pedido da Junta foi efectuada uma reunião no dia 18/02/2008 com o Sr. Presidente 

da Câmara tendo, também, estado presente o Sr. Major Ferrinho e a Sr.ª Eng.ª Natércia, a 

fim de se saber quais as obras que aquela Autarquia vai realizar na Freguesia durante o ano 

2008.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Também serviu para apresentar ao Sr. Presidente da Câmara as obras que a Junta de 

Freguesia entende serem prioritárias realizar no âmbito do compromisso que assumiu na 

Assembleia Municipal com todas as Juntas de Freguesia, relativas aos 25% do Protocolo de 

Delegação de Competências que iriam ser cumpridas com a cedência de materiais, ficando 
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as Juntas responsáveis pelo pagamento da mão de obra.--------------------------------------------

- 

--------As obras foram todas apresentadas com os respectivos orçamentos, ficando o 

compromisso por parte da Câmara as analisar e responder por escrito.---------------------------

- 

 

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

--------Construção de um muro de suporte e aplicação de painéis de rede de protecção na 

Rua da Estrada, em Santo André.-----------------------------------------------------------------------

--------Colocação de bancos em pedra em S. Cosmado, Pinheiro de Cima e Almeidinha.------ 

--------Foram recuperadas as duas fontes de chafurdo existentes em Santo André.-------------- 

 
--------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE 
MARÇO DE 2008------------------------------------------------------------------------------------ 
 

--------Foi presente um ofício do Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara informando 

que vai levar a efeito o “Encontro de Cantares do Ementar das Almas”, no próximo dia 15 

de Março, para o que solicita a atribuição de um subsídio. ----------------------------------------- 

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 75,00 

(setenta e cinco euros).----------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Foi presente um ofício da Comissão de Festas de Almeidinha solicitando um subsídio 

para as festas religiosas em honra da Nossa Senhora do Campo e Santo António.--------------

-----------A Junta deliberou, por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 60,00 

(sessenta euros).------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Deliberou a Junta, por unanimidade, autorizar de imediato o pagamento dos subsídios 

supra mencionados.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------Foi presente um ofício do Programa Vida Emprego (no âmbito de uma parceria entre 

o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Instituto da Droga e da 

Toxicodependência) solicitando a colaboração deste Organismo no sentido de integrar 
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sócio-profissionalmente o Sr. Bruno Filipe de Jesus Costa.-----------------------------------------

--------A Junta deliberou, por unanimidade, responder afirmativamente ao solicitado.---------

- 

 

--------CONTAS DE GERÊNCIA – 2007------------------------------------------------------------ 

 

--------Foram presentes, pelo Sr. Tesoureiro, o Relatório de Gestão e os documentos de 

Prestação de Contas da Gerência do ano dois mil e sete, elaborados nos termos do POCAL – 

Plano Oficial das Autarquias Locais. ------------------------------------------------------------------

--------As Contas de Gerência contemplam os seguintes valores:----------------------------------

--------Total das receitas correntes: 232 871,57 (duzentos e trinta dois mil oitocentos e 

setenta um euros e cinquenta sete cêntimos).----------------------------------------------------------

--------Total das receitas de capital: 370,50 (trezentos e setenta euros e cinquenta cêntimos).-

--------Total das receitas: 233 242, 07 (duzentos e trinta três mil duzentos e quarenta dois 

euros e sete cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------

--------Total das despesas correntes: 159 280,66 (cento e cinquenta nove mil duzentos e 

oitenta euros e sessenta seis cêntimos).----------------------------------------------------------------

--------Total das despesas de capital: 67 243,53 (sessenta e sete mil duzentos e quarenta três 

euros e cinquenta três cêntimos).------------------------------------------------------------------------ 

--------Total das despesas: 226 524,19 (duzentos e vinte seis mil quinhentos e vinte quatro 

euros e dezanove cêntimos).----------------------------------------------------------------------------- 

--------O Saldo de Gerência que transita para 2008 é de 31 369,63 (trinta e um mil trezentos 

e sessenta nove euros e sessenta três cêntimos).------------------------------------------------------ 

 

--------Colocados em 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 – 2007-------------------------------------------------------------- 
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--------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 2008, no valor de 31 

369,63 (trinta e um mil trezentos e sessenta nove euros e sessenta três cêntimos).-------------- 

--------Sendo distribuído pelas seguintes rubricas:----------------------------------------------------

--------01.03.03 (subsidio familiar a crianças e jovens): 750,00 (setecentos e cinquenta 

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

--------02.01.01 (matérias-primas e subsidiárias): 2 500,00 (dois e mil e quinhentos euros).---

--------02.01.02.02 (gasóleo): 1 000,00 (mil euros).--------------------------------------------------

--------02.02.03 (conservação de bens): 1 000,00 (mil euros).--------------------------------------

--------02.02.14 (estudos, pareceres, projectos e consultadoria): 1 000,00 (mil euros).---------

---------04.07.01.01 (instituições sem fins lucrativos): 1 000,00 (mil euros).---------------------

---------07.01.04.05 (parques, jardins e outros espaços públicos): 3 619,63 (três mil 

seiscentos e dezanove euros e sessenta três cêntimos).----------------------------------------------

---------------------07.01.04.06 (instalações desportivas e recreativas): 20 000,00 (vinte mil 

euros).----------------07.01.04.09 (sinalização e trânsito): 500,00 (quinhentos euros).-----------

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

--------Posta em votação e após breve análise e discussão, foi a proposta do 1.º Orçamento 

Rectificativo de 2008 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.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

--------Poda das árvores da Freguesia em colaboração com a Câmara.----------------------------

--------Pintura das coberturas de alguns tanques e baloiços da Freguesia.-------------------------

--------Arranjo de alguns caminhos com tout-venant.------------------------------------------------ 

 
Está conforme. 
 

Mangualde, 12 Março de 2008 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 
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      (Bernardino António Azevedo) 
 
  
 
 
 

 

 


