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 ----------------- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANTEIGAS -----------------  

 ---------------------------------------- DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013 ---------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Ata NÚMERO VINTE E UM ----------------------------------------------  
------------Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e treze reuniu, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de Manteigas, convocada nos termos da Lei, sob a 

presidência do seu Presidente, Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos, coadjuvado 

pelo Primeiro Secretário, Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso e pelo Segundo Secretário 

Senhor Deputado António da Cunha Direito, em substituição do Senhor Deputado Daniel António 

Quaresma Costa, que solicitou a sua substituição, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------  

 ----------- Ponto um: Período da Intervenção do Público.------------------------------------------------------- 

 ----------- Ponto dois: Período de Antes da Ordem do Dia.------------------------------------------------------ 

Ponto dois, um: Respostas às questões anteriormente colocadas pelo público que não tenham fi-

cado esclarecidas;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Ponto dois, dois: Apreciação, discussão e votação da proposta de Ata da sessão anterior; 

 ----------- Ponto dois, três: Leitura resumida do expediente e prestação de informações ou esclare-

cimentos pela Mesa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Ponto dois, quatro: Outras intervenções dos Senhores Deputados.------------------------------- 

 ----------- Ponto três: Período da Ordem do Dia:------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Ponto três, um – Apreciação, discussão e votação da proposta de 3ª alteração ao Regu-

lamento de Apoio Social e Incentivo à Fixação de Pessoas e Famílias. ------------------------------------- 

 --------- Ponto três, dois – Apreciação, discussão e votação da proposta de Regulamento Municipal 

de Atribuição de Apoios a Pessoas Coletivas e/ou Singulares com Atuação Recreativa, Cultural, 

Desportiva, Social ou de Outra Natureza. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Ponto três, três – Apreciação, discussão e votação da proposta de regulamento de funci-

onamento do Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere. ---------------------------------------------- 

 ----------- Ponto três, quatro – Apreciação, discussão e votação da proposta de regulamento de Uti-

lização e Funcionamento do Estádio Municipal de Manteigas. ------------------------------------------------- 

 ----------- Ponto três, cinco – Apreciação, discussão e votação da proposta de regulamento de Utili-

zação do Ninho de Empresas de Manteigas.------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- Ponto três, seis – Apreciação, discussão e votação da proposta sobre a percentagem de 

IRS pretendida pelo município, conforme o previsto no artº 20º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, 

na sua redação atual, referente aos rendimentos respeitantes ao ano de 2014.--------------------------- 

 ----------- Ponto três, sete – Apreciação, discussão e votação da proposta sobre a Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem para 2014.----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Ponto quatro: Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal.------ 

 ----------- Ponto cinco: Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho.----------- 
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 ---------- Estiveram presentes nesta sessão e assinaram a lista de presenças para além do Senhor 

Presidente da Mesa, 1º Secretário e o 2º Secretário, os Senhores Deputados Municipais: Manuel 

José Correia Silva Carvalhinho, Fernanda Isento Pereira, Abel Biscaia Fernandes, Luís Miguel 

Cardoso Direito da Graça, Nuno Manuel Matos Soares, Umberto Massano Leitão, Alfredo Serra 

Carvalho Marcelo, José Manuel Novo de Matos, também os Senhores Presidentes de Junta de 

Freguesia, Luís Pedro Matos Soares, Paulo Manuel Santos Costa e Francisco Martins Lucas. ------  

 ---------- Não se encontravam presentes os Senhores Deputados, João Adelino Paixão Salvado, 

João Matos Leitão, que justificaram as ausências por motivos pessoais e pediram as suas substi-

tuições, tendo por isso sido convocados os Senhores Carlos Manuel Abrantes Ferrão e José Ma-

nuel Abrantes Lopes. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Amoreira, Joaquim 

Fernandes Albuquerque informou que não poderia estar presente e que se faria representar pelo 

Secretário da Junta Nuno Miguel Fernandes Gonçalves. ------------------------------------------------- 

 ---------- O Senhor Deputado António Júlio Leitão Garcia não se encontrava presente, e não justifi-

cou a sua falta.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estiveram também presentes o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Manteigas e 

os Senhores Vereadores, António José Ascenção Fraga, José Manuel Saraiva Cardoso e Marco 

Alexandre Lucas Veiga. O Senhor Vereador José Manuel Custódia Biscaia, não se encontrava 

presente.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Às vinte horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente da Mesa da Assem-

bleia declarou aberta a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------- PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS ----------------------------------------------  

                                  PERÍODO DA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 ----------  O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia cumprimentou todos os presentes e ques-

tionou se alguém presente no público queria usar da palavra, tendo feito a sua inscrição o muníci-

pe José Manuel Pombo Batista. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O munícipe José Manuel Pombo usando da palavra disse que tinha muitas coisas para 

dizer, mas verificando que havendo pessoas com responsabilidades que faltaram a esta Assem-

bleia, e para as quais foram eleitas, não apresentou nenhum assunto, lamentando sim o facto 

dessas pessoas com responsabilidades faltarem à sessão. ---------------------------------------------------  

 ------------------------- PONTO DOIS, DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------  

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

 ----------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia informou que não recebeu qualquer pro-

posta de alteração para a Ata pelo que perguntou se alguém pretendia fazer algum comentário. 

Verificando que ninguém pediu a palavra, colocou a ata à votação tendo sido aprovada por maioria 

com seis abstenções.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Senhores Deputados Luís Miguel Direito da Graça e Fernanda Isento Pereira, apre-

sentaram a justificação das suas abstenções, por terem estado ausentes na última sessão. ----------  
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 ----------- Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. --------------------- 

 ------------------------------- PONTO DOIS, TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------  

LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS PELA MESA; 

 -------------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu conta à Assembleia do expediente 

existente e informou que o mesmo se encontrava à disposição para consulta. ---------------------------- 

 ---------------------------- PONTO DOIS, QUATRO DA ORDEM DE TRABALHOS -------------------------  

 OUTRAS INTERVENÇÕES DOS SENHORES DEPUTADOS. 

 -----------  O Senhor Deputado José Manuel Novo de Matos usando da palavra começou por pedir 

desculpa pelo atraso e referiu que não estando presente na última assembleia por motivos profis-

sionais, leu a ata da última assembleia e achou muito interessante a intervenção do deputado Jo-

sé Manuel Abrantes que focou três pontos vitais e fundamentais para o desenvolvimento do Con-

celho e nomeadamente um deles, para que todos meditem sobre a questão do possível encerra-

mento do SAP. O serviço nacional de saúde tem sido tentado destruir pelos últimos governos para 

que objectivamente o serviço nacional de saúde seja oferecido a entidades privadas. Por outro la-

do os serviços de saúde está a regredir trinta anos, pois há trinta anos todas as pessoas, mesmo 

aquelas que não viviam nas grandes cidades, tinham acesso à saúde, podia não ser de alta quali-

dade mas toda a gente tinha acesso, mas hoje em dia não. E quando o deputado José Manuel 

Abrantes fala do encerramento eventual, depois o Senhor Presidente até respondeu que isso era 

só um rumor, mas os rumores são sempre muito maus, fala eventualmente no encerramento do 

SAP em Manteigas, que está na linha normal deste Governo, isto para dizer e realçar que todos 

têm que estar alerta, deixando este pensamento para todos que todos meditem sobre este perigo 

do encerramento do SAP. A outra intervenção e esta só tem a ver especificamente com Manteigas 

e isto é um problema insolúvel, na sua linguagem de cirurgião, o que isto quer dizer é um cancro 

que não há nada a fazer, que é a EN 338 isto é o cancro de Manteigas. Quando resolverem este 

maldito cancro, pondo a EN 338 a funcionar como funcionava e ninguém morria, pois nunca viu 

ninguém morrer na EN 338, nem viu nenhuma catástrofe, nem viu nenhum autocarro a cair pelo 

Vale do Zêzere, Manteigas terá maior desenvolvimento e mais turismo. ------------------------------------ 

 -----------  O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra começou por cumprimentar todos os 

presentes, nomeadamente o Senhor Presidente da Mesa, restantes membros da mesa, os Senho-

res Deputados, Senhores Vereadores, público presente e funcionários. Em relação ao encerra-

mento do SAP, na altura que havia só rumores de que o SAP estaria na iminência de fechar ou 

pelo menos de não funcionar durante algum tempo. Mas infelizmente não foram só rumores, por-

que na realidade após a sessão da assembleia municipal veio a confirmar-se de que o SAP fechou 

durante alguns dias, fechou temporariamente, fechou meios-dias. Pois havendo pessoal de férias 

compete há administração encontrar soluções para as substituições. Mas houve alguém que se 

preocupou com esta situação, que foi o Presidente da Câmara, e não falou com o Senhor Diretor 

do Centro de Saúde pois não estava, resolveu reunir com a Administração da ULS da Guarda que 
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imediatamente garantiu que não haveria mais falhas no SAP do Centro de Saúde de Manteigas 

pois iriam colocar médicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação a EN 338, acha que felizmente para todos ainda não houve nenhum acidente por ali 

abaixo, mas sabe que a EN 338 ainda há bem pouco tempo foi vedada aos pesados, mercadorias 

e passageiros, durante quase três anos, com um protocolo um documento assinado com varias 

entidades onde a Câmara também assinou. Também é sua preocupação a maneira como está a 

ser tratada a abertura da Unidade de Cuidados Continuados, porque há cerca de dois anos que 

está construída e equipada e ali está a degradar-se fechada. Só agora há intenção de a abrir, cer-

tamente porque se está em época eleitoral. Lamenta é que haja quem sempre foi contra a cons-

trução da unidade dos cuidados continuados, e está escrito em ata, tente agora atrasar a abertura, 

para depois abrir na campanha eleitoral. -----------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

 ---------------------------- PONTO TRÊS, UM DA ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------  

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 3ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE APOIO 

SOCIAL E INCENTIVO À FIXAÇÃO DE PESSOAS E FAMÍLIAS. 

 --------  O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia questionou os Senhores Deputados no sen-

tido de saber quem queria usar da palavra sobre este ponto. Verificando que ninguém pretendia 

expor alguma questão, passou de imediato à votação da proposta, tendo a mesma sido aprovada 

por maioria com seis abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- 

 ---------------------------- PONTO TRÊS, DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS -------------------------------  

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS A PESSOAS COLETIVAS E/OU SINGULARES COM ATUAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL, DESPOR-

TIVA, SOCIAL OU DE OUTRA NATUREZA. -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia questionou os Senhores Deputados no sen-

tido de saber quem queria usar da palavra sobre este ponto. Verificando que ninguém pretendia 

expor alguma questão, passou de imediato à votação da proposta, tendo a mesma sido aprovada 

por maioria com cinco abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- 

 ---------------------------- PONTO TRÊS, TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------  

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CEN-

TRO INTERPRETATIVO DO VALE GLACIAR DO ZÊZERE. --------------------------------------------------------------- 

 --------  O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia questionou os Senhores Deputados no sen-

tido de saber quem queria usar da palavra sobre este ponto. Verificando que ninguém pretendia 

expor alguma questão, passou de imediato à votação da proposta, tendo a mesma sido aprovada 

por maioria com cinco abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- 
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 ---------------------------- PONTO TRÊS, QUATRO DA ORDEM DE TRABALHOS -------------------------  

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONA-

MENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MANTEIGAS. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------  O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia questionou os Senhores Deputados no sen-

tido de saber quem queria usar da palavra sobre este ponto. Verificando que ninguém pretendia 

expor alguma questão, passou de imediato à votação da proposta, tendo a mesma sido aprovada 

por maioria com seis abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- 

 ---------------------------- PONTO TRÊS, CINCO DA ORDEM DE TRABALHOS ----------------------------  

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO NINHO DE 

EMPRESAS DE MANTEIGAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------  O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia questionou os Senhores Deputados no sen-

tido de saber quem queria usar da palavra sobre este ponto. Verificando que ninguém pretendia 

expor alguma questão, passou de imediato à votação da proposta, tendo a mesma sido aprovada 

por maioria com cinco abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- 

 ---------------------------- PONTO TRÊS, SEIS DA ORDEM DE TRABALHOS -------------------------------  

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA SOBRE A PERCENTAGEM DE IRS PRETENDIDA PE-

LO MUNICÍPIO, CONFORME O PREVISTO NO ARTº 20º, DA LEI Nº 2/2007, DE 15 DE JANEIRO, NA SUA RE-

DAÇÃO ATUAL, REFERENTE AOS RENDIMENTOS RESPEITANTES AO ANO DE 2014. -------------------------- 

 ---------  O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia questionou os Senhores Deputados no sen-

tido de saber quem queria usar da palavra sobre este ponto. Verificando que ninguém pretendia 

expor alguma questão, passou de imediato à votação da proposta, tendo a mesma sido aprovada 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- 

 ---------------------------- PONTO TRÊS, SETE DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------  

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA SOBRE A TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PAS-

SAGEM PARA 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------  O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia questionou os Senhores Deputados no sen-

tido de saber quem queria usar da palavra sobre este ponto. Verificando que ninguém pretendia 

expor alguma questão, passou de imediato à votação da proposta, tendo a mesma sido aprovada 

por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.---------------------------------- 

 --------------------------------- PONTO QUATRO DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------  

APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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 ---------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu por iniciado este ponto na ordem de 

trabalhos aceitando inscrições para intervenções. Verificando que ninguém queria usar da palavra 

passou de imediato ao último ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------- 

 ---------------------------------- PONTO CINCO DA ORDEM DE TRABALHOS-------------------------------  

 ------------------  Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho  -------------------  

 ----------  O Senhor Deputado José Manuel Lopes usando da palavra disse que o que é de interes-

se para o Concelho são as promessas, porque as promessas quando se fazem na verdade são 

para se cumprir ou pelo menos tentar cumprir. Notou que não deixaram só um livro na minha casa 

mas deixaram 18 livros numa outra caixa de correio de um livro preto com um filme. Não compre-

ende muito bem mas queria explicitar que ouve muitas promessas em 2005 e não sabe quem é 

que nessa altura estava na Câmara mas pelo menos o programa eleitoral que tinha em seu poder 

dizia: inauguração do plano urbanístico das Penhas Douradas; aquisição e reabilitação do com-

plexo fabril de São Gabriel dotando das seguintes estruturas; centro de interpretação do Parque 

Natural; extensão dos museus de lanifícios da Covilhã; instalações turísticas; ultimação do Plano 

de Pormenor do Centro Histórico da Vila de Manteigas; instalação de tele-cadeira do percurso do 

Vale do Zêzere; elaboração do Plano de Ordenamento do Vale do Zêzere; participação da instala-

ção de energias renováveis hídricas, solares e eólicas; Hotel na Fonte Santa; enterrar rede elétrica 

na zona histórica é verdade; construção de residência municipal; arranque do estacionamento co-

berto e isto é uma parte das promessas feitas nessa altura. Mas em relação ao Hotel da Fonte 

Santa questionou se os terrenos foram doados e se a não ter havido construção se foram salva-

guardados os interesses desses mesmos terrenos para serem repostos a devida instituição que é 

a Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- O Senhor Deputado Umberto Leitão usando da palavra disse como se está quase no fi-

nal da sessão da assembleia e como é a ultima deste mandato, quis antes de mais desejar aos 

novos eleitos, aos novos deputados municipais que antes sirvam Manteigas. Manteigas precisa de 

gente de fibra de gente que cheire a xisto e a granito. Manteigas é duplamente prejudicada porque 

é um concelho pequeno e ainda porque está inserido no interior do País. Um País que está total-

mente desequilibrado onde 80% da população portuguesa reside num terço do País junto ao Lito-

ral e nos restantes dois terços desde o Centro à fronteira espanhola, tem apenas 20% da popula-

ção. Todos tem que arregaçar as mangas e o povo tem que se revoltar com esta situação porque 

isto é insustentável isto parece o “costa concórdia”. O País está completamente virado para o mar, 

evidentemente que isto não é fácil num País, onde sustenta três jornais desportivos diários isto é 

complicado, já a outra Senhora dizia “Fado, Fátima e futebol” e aqui é estranho um País com estas 

características, tenha três jornais desportivos diários. Julgando que é a ultima vez que se senta 

nesta assembleia de todos se despedir com amizade, apesar de por vezes a disputa politica tives-

se sido acesa. Acha que houve progresso, houve maturidade, houve evolução. ------------------------ 
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 ----------- O Senhor Deputado Novo de Matos aproveitando a deixa do Senhor Deputado Umberto 

Leitão disse que foi um grande prazer durante quatro anos, ter trabalhado na Assembleia Munici-

pal pois é um viciado desta terra, desta montanha. Espera que as pessoas façam algo por esta 

terra e que substituam os velhos por malta nova porque alguns até ficam na terra e que a defen-

dem e que entrem na política, no desporto, na cultura, no teatro, na música para bem desta terra. 

 ----------- O Senhor Deputado Pedro Soares quis também aproveitar a oportunidade para se des-

pedir da Assembleia Municipal ao fim de 12 anos. Agradecer a todos o trabalho que foi feito e 

pensa que foi o melhor pelas nossas freguesias. Como Presidente da Junta de Sameiro por ine-

rência membro da Assembleia Municipal tentou fazer o melhor e espera que quem vier a seguir 

faça tanto ou mais do que fez e espero que a próxima Assembleia Municipal tenha uma Mesa mui-

to melhor daquela que esteve nestes últimos quatro anos, pois acha que a Mesa não teve muito 

bem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia também usando da palavra aproveitou pa-

ra agradecer a colaboração de todos os Senhores Deputados, julgando que foi dado um exemplo 

de democracia, pois houve de facto um crescendo de participação do público onde no tempo de 

intervenção a ele dedicado foram manifestadas as mais variadas opiniões. Sobre a forma correta e 

civilizada como correram os trabalhos não só se fica a dever aos Senhores deputados da maioria 

mas também aos Senhores deputados da oposição que na sua generalidade souberam defender 

os seus ideais com firmeza mas com cordialidade. Em relação a um destes infelizmente optou pe-

la postura de guerrilheiro numa confrontação que deve ser pacífica. Nada de guerra deve nortear 

intervenções. Há que distinguir que houve deputados da oposição que cumpriram as regras e fo-

ram cordiais e naturalmente a esses quis agradecer; ao que optou pela postura de guerrilheiro 

com ela fique e que lhe faça bom proveito. Alguns cá estarão em próximas assembleias para dis-

cutir os problemas de Manteigas, sempre com elevação, agradecendo portanto a todos a partici-

pação e a colaboração.  

 ----------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu a sessão por en-

cerrada sendo cerca das onze horas. Desta sessão foi lavrada a presente Ata que, depois de lida 

e aprovada, vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia e pelos Senhores Secretários 

da Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- O Presidente da Mesa -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- _________________________ -------------------------------------------  

 ------------------------------------------ António Manuel de Lemos Santos ------------------------------------------  

 -------------------- O 1º Secretário ----------------------------------------------- O 2º Secretário --------------------  

 ---------- ________________________ ----------------------------- ______________________ ------------  

 -------------- Albino Saraiva Cardoso ------------------------------------ António da Cunha Direito -------------  


