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ACTA N.º 4/2001 

Acta da reunião ordinária realizada aos catorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e 
um. 

Aos catorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e um reuniu no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presidente, José Manuel Custódia Biscaia, encontrando-se 
igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos Senhores António Manuel Martins 
Baptista, António José Ascensão Fraga, José Quaresma Pinheiro e Irene Paixão dos 
Santos Leitão.  

Sendo cerca das dez horas, o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 
reunião. 

Achada conforme, foi a acta da reunião ordinária anterior aprovada e assinada, 
tendo sido dispensada a sua leitura por o seu texto ter sido previamente distribuído. 

De conformidade com o art.º 87º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, a ordem do 
dia estabelecida para a presente reunião inclui os seguintes assuntos: 

1. Hasta Pública para Venda de Madeira da Mata Municipal do Souto do Concelho. 

2. Pedido de subsídio formulado pela Associação de Reformados do Concelho de 

Manteigas. 

3. Pedido de subsídio formulado pelo Clube Nacional de Montanhismo - Secção 

Regional do Centro - para o Troféu Vila da Manteigas. 

4. Assuntos tratados por delegação. 

 

Hasta Pública para Venda de Madeira da Mata Municipal do Souto do Concelho. 
O Senhor Presidente apresentou cumprimentos e regozijou-se pela presença de 
possíveis interessados na aquisição da madeira de dois lotes postos à venda em hasta 
pública na Mata Municipal do Souto do Concelho. 
Na sequência da deliberação camarária tomada na reunião de 24 do corrente mês de 
Janeiro, procedeu-se à realização da hasta pública para venda de dois lotes de  
madeira, tendo-se iniciado a mesma com a leitura do Edital referente à arrematação, e 
tendo sido entregue uma proposta escrita, devidamente fechada, e em conformidade 
com os requisitos estipulados no Edital, de João Lucas Leitão, passando-se de imediato 
ao leilão, tendo licitado verbalmente Joaquim Dias Ferreira Sucessores, Ldª,  Adelaide 
Augusta Andrade Mota e António Batista Biscaia. 
Após o lance de António Batista Biscaia, no valor de 250.000$00, e não havendo mais 
ofertas, a Câmara Municipal procedeu, conforme o Edital, à abertura de proposta 
escrita, que oferecia o valor de 350.000$00, pelo qual foi o lote entregue ao seu 
signatário. 
A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, adjudicar o lote nº 1 com 808 paus 
pelo valor de 350.000$00 (trezentos e cinquenta mil escudos), a João Lucas Leitão, 
residente em Manteigas. 
Passou-se de seguida à arrematação do 2º lote, não tendo sido entregue nenhuma 
proposta escrita, passando-se de imediato ao leilão, tendo licitado verbalmente, Joaquim 
Dias Ferreira Sucessores, Ldª., Adelaide Augusta Andrade Mota e António Batista 
Biscaia. 
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A Câmara Municipal após ter constatado já não haver interesse por parte dos presentes 
em continuar os lanços que atingiram a quantia de 1.200.000$00 (um milhão duzentos 
mil escudos), por António Batista Biscaia, deliberou, por unanimidade, adjudicar o lote nº 
2 com 1.462 paus pelo valor de 1.200.000$00 (um milhão duzentos mil escudos), a 
António Batista Biscaia, residente em Sameiro - Manteigas. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Pedido de subsídio formulado pela Associação de Reformados do Concelho de 

Manteigas, para despesas com acção social. 
Foi presente o ofício nº 7/2, datado de 28/11/00, da Associação de Reformados do 
Concelho de Manteigas, solicitando a concessão de um subsídio para fazer face a 
despesas com acção social, desenvolvida com naturais/residentes no Concelho de 
Manteigas.  
A Câmara Municipal, após análise do pedido, deliberou, por unanimidade, atribuir um 
subsídio no valor de 100.000$00(cem mil escudos). 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Pedido de subsídio formulado pelo Clube Nacional de Montanhismo - Secção 

Regional do Centro - para o Troféu Vila da Manteigas. 
Foi presente a carta datada de 22 de Janeiro do corrente ano do Clube Nacional de 
Montanhismo - Secção Regional do Centro, em que informa que irá levar a efeito um 
Trofeu de Esqui Alpino - Trofeu da Vila de Manteigas - integrado no Calendário Nacional 
de 2001 e solicita a concessão de um subsídio de 250.000$00. 
A Câmara Municipal, após analise do pedido, deliberou, por unanimidade, atribuir um 
subsídio de 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil escudos), com o compromisso de 
figurar nos programas o apoio expresso desta Edilidade, sob o slogan "Vila de 
Manteigas - Água e Neve". 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Prova "12 Kms Manteigas - Penhas Douradas. 
Tendo em vista a preparação da prova a realizar em 11 de Março de 2001, a Câmara, 
deliberou, por unanimidade, transferir a organização da prova, como tem vindo a 
acontecer, ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 
Manteigas. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Alargamento da Estrada da Lapa - 2ª Fase - Indemnização aos proprietários dos 

terrenos ocupados - Rectificação de valores. 
Na sequência da deliberação tomada na reunião de 25 de Outubro de 2000, o valor 
indicado para liquidação ao Munícipe Joaquim Massano Costa, é de 55.000$00. 
Verificando-se que só se estava a liquidar o valor do terreno, faltando liquidar 20 videiras 
e 5 árvores de fruto, perfazendo 55.000$00, a Câmara Municipal, deliberou, por 
unanimidade, rectificar o valor, autorizando o pagamento  total de 110.000$00 (cento e 
dez mil escudos).  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Alargamento do Caminho do Picoto - Indemnização ao Munícipe Joaquim Guedes - 

Rectificação de valores. 
Na sequência da deliberação tomada na reunião de 23/06/1999, a indemnização a 
liquidar ao Munícipe Joaquim Guedes, em representação de mais dois familiares, era de 
101.000$00. 
Constatando-se que os familiares em diálogo com o Senhor Vice-Presidente, não 
pretendem a indemnização, terá que ser alterado o valor a liquidar. 
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Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o Munícipe Joaquim 
Guedes no valor de 33.667$00 (trinta e três mil seiscentos e sessenta e sete escudos). 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Intervenção do Senhor Vereador António José Ascensão Fraga. 
O Senhor Vereador António José Ascensão Fraga, alertou para a necessidade de se 
resolver o problema do poste em frente à bancada do Campo de Futebol Eng. Barjona 
de Freitas que causa transtorno a quem aí pretende ver os jogos. 
O Senhor Vice-Presidente informou o Senhor Vereador que já tinha estabelecido um 
dialogo com o Senhor Luís Saraiva Grilo, electricista que instalou a iluminação, antes da 
construção das bancadas e que iria resolver a questão. 

Assuntos tratados por delegação. 

Actos Praticados pelo Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro, no uso da 

subdelegação de competências previstas no n.º 2 do Art.º 69º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro. 
Para conhecimento da Câmara Municipal foi feita a leitura dos actos referidos em 
epígrafe, constantes da relação n.º 3/2001 apresentada e que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, a qual, depois de rubricada pelos membros do Executivo é 
arquivada na pasta anexa a esta acta. 

Alteração ao Plano de Actividades. 
A Câmara Municipal, nos termos do previsto nos números 1 e 3 do artigo 4º. do Decreto-
Lei n.º 341/83, de 21 de Julho, aprovou a referida alteração no montante de quarenta e 
cinco milhões e oitenta e cinco mil escudos (45.085.000$00) da verba inscrita nas 
rubricas orçamentais "04.09.04.05" - Núcleo de Recreio das Penhas Douradas, 
"05.09.04.11" - Centro Social Sameiro - 3ª Fase, "06.09.02.01" - Habitação Social, 
"08.09.04.03" - Substituição de Candeeiros na Via Pública, "08.09.04.11" - S. Gabriel 
para "04.09.04.11" - Nicho de Santo Amaro, para "04.09.04.05" - Obras no Estádio 
Municipal, para "08.09.04.06" - Abastecimento Água ao Concelho de Manteigas, para 
"08.09.06.04" - Aquisição de Contentores e Equipamento Diverso, para "08.09.03.03" - 
Obras de Cobertura na Praça, para "09.10.01.03.01" - Recuperação Criação de Espaços 
Verdes - Freguesias, para "01.03.09.06.04" - Aquisição Equipamento Informático e 
Telecomunicações e para "01.03.09.07" - Modernização Administrativa. 

Alteração Orçamental. 
De conformidade com o conteúdo da proposta n.º 2/2000, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e vai ficar arquivada na pasta anexa a esta acta, depois de 
assinada e rubricada pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal, nos termos do 
n.º 2 do artigo 31º. do Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho e tendo em conta a 
disponibilidade financeira das rubricas orçamentais "01.03.01.01.03.02", "01.03.08" 
“04.09.04.05”, “05.09.04.11”, "06.09.02.01", "08.09.04.03" e “08.09.04.11”, aprovou a 
alteração proposta no montante de cinquenta e dois milhões cento e oitenta e três mil 
escudos (52.183.000$00). 

Finanças Municipais. 
Foi dado a conhecer que, de conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, o Senhor Presidente da Câmara 
autorizou o pagamento de despesas do montante de sessenta e sete milhões duzentos 
e trinta e um escudos (67.000.231$00). 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de cinco milhões seiscentos e setenta e oito mil 
duzentos e sessenta e sete escudos (5.678.267$00). 
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E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das doze horas e trinta minutos, foi pelo 
Senhor Presidente declarada encerrada a presente reunião. Para constar e devidos 
efeitos se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e pelos 
Senhores Vereadores presentes, e por mim,                                                    Chefe de 
Divisão, que a redigi. 
Esta acta foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. 
 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 


