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ACTA N.º 4/2002 

Acta da reunião extraordinária realizada aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de 
dois mil e dois. 
Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e dois, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, da Câmara Municipal de Manteigas, sendo catorze horas e trinta minutos 
e na sequência da convocatória efectuada nos termos da Lei, reuniu 
extraordinariamente a  Câmara Municipal, tendo como ponto único, na ordem de 
trabalhos a " Apreciação e Votação das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 
Investimentos e Actividades mais Relevantes) para o ano 2002 e Proposta do 
Orçamento para o ano 2002. 

Nesta conformidade, foi aberta a reunião pelo Senhor Presidente, José Manuel 
Custódia Biscaia, encontrando-se igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos 
Senhores Joaquim Quaresma Domingos, José Quaresma Pinheiro, José Manuel 
Barbosa Direito e José Manuel Saraiva Cardoso. 

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. 
O Senhor Vice-Presidente informou que estão presentes dois documentos que desfilam 
um  conjunto de acções, que estão vertidos por um lado no programa eleitoral, por outro, 
na proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do PS, tendo-se procedido a 
dotação de verbas por vezes simbólicas para abertura de contas, pois está-se perante 
um ano de transição e a Câmara Municipal não terá recursos financeiros próprios, para 
desenvolver este plano. 
As acções que estão dotadas são geralmente as que vêm do ano transato e que estão 
em curso. 
Os Senhor Vereadores Joaquim Quaresma Domingos e José Manuel Barbosa Direito, 
apresentaram a seguinte proposta: 
"Atendendo ao curto espaço de tempo que nos foi proporcionado para analisar as GOP 
e Orçamento para o ano de 2002, propomos o adiamento desta sessão para o dia 28 do 
corrente mês". 
O Senhor Presidente informou que os documentos foram entregues em tempo útil, 
havendo uma novidade processual, de dois documentos que são apresentados e 
obrigatórios, as Grande Opções do Plano ( Plano Plurianual de Investimentos) e 
Orçamento e que estão de acordo com o POCAL. 
A legislação em vigor sobre o POCAL, impõe que só podem ser incluídas verbas no 
orçamento com garantia de recebimento, o que equivale a que haja tantas revisões 
orçamentais quantas as necessárias, de acordo com a evolução dos projectos e 
aprovação de candidaturas ao III Quadro Comunitário ou outros. 
O documento apresentado tem a necessidade de ser aprovado, com a necessária 
urgência, devido à introdução do Euro, da implementação do POCAL, para além das 
vantagens em termos dos serviços administrativos, contabilísticos e financeiros, pelo 
que não se vê qualquer vantagem do adiamento da reunião 
Posta à votação a proposta, foi deliberado por maioria, que a reunião não fosse adiada. 
Os Senhor Vereadores Joaquim Quaresma Domingos e José Manuel Barbosa Direito, 
apresentaram a seguinte proposta: 
"Propomos que a agenda da ordem de trabalhos desta sessão, passe a ter os dois 
seguintes pontos: 
1. Apreciação e Votação das Grandes Opções do Plano. 
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2. Proposta de Orçamento para o ano de 2002. 
Havendo necessidade de esclarecimentos sobre esta matéria, foi consultado o Gabinete 
Jurídico da C.C.R.C., por via telefónica, na pessoa do Senhor Dr. Augusto Crisóstomo, 
que informou que os documentos deveriam ser votados em conjunto, uma vez que estão 
interligados, pois as Grandes Opções do Plano ( Plano Plurianual de Investimentos e 
Actividades mais Relevantes) são vertidas para o Orçamento. 
Após a análise e tendo os Senhores Vereadores, solicitado vários esclarecimentos 
sobre algumas acções, foram aprovados por unanimidade, as Grandes Opções do 
Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Actividades mais Relevantes) para o ano 
2002 e Proposta do Orçamento para o ano 2002, em que a receita de igual montante à 
despesa, se cifra em seis milhões novecentos e dezassete mil e noventa euros  
(6.917.090,00) €. 
Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Actividades mais 
Relevantes) para o ano 2002 e Proposta do Orçamento para o ano 2002 que aqui se 
dão por integralmente reproduzidos, vão, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 
45362, na sua actual redacção que lhe foi dada pelo artigo único do Decreto-Lei n.º 
334/82, de 18 de Agosto, depois de assinados pelos Membros do Executivo Camarário 
e por eles rubricadas todas as folhas, ser arquivados na pasta anexa a esta acta. 
Mais foi deliberado, remeter à próxima Assembleia Municipal, para aprovar as Opções 
do Plano e Orçamento, de conformidade com a alínea b) do nº 2 do artº 53º da Lei nº 
169/99 de 18 de Setembro com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de 
Janeiro. 
Os Senhores Vereadores Joaquim Quaresma Domingos e José Manuel Barbosa Direito, 
apresentaram a seguinte declaração: 
" A análise das Grandes Opções do Plano e Orçamento , requerem mais de quarenta e 
quatro horas para que se possa apreciar com rigor os investimentos propostos no 
documento de trabalho em presença. 
A exiguidade do tempo não nos permitiu efectuar os desejáveis e previstos contactos, 
entre outros, com as Freguesias, Colectividades sócio-culturais e Empresários do 
Concelho. 
Ressalvando melhor opinião, parece-nos que o ano de 2002, vai ser um ano de mera 
gestão corrente do Município, permitindo a elaboração de projectos, aliás, sem grandes 
novidades, alguns dos quais já se arrastam desde 1992. 
Acresce que os grandes projectos nomeadamente a Piscina e Pista de Gelo, Campo de 
Golfe e Centro de Estágio de Atletas, embora se admitam como candidatáveis aos 
vários programas comunitários, ainda não têm a cobertura financeira garantida para a 
sua execução. 
Estando de acordo em termos globais com as GOP, onde estão incluídas mais de 85% 
das nossas propostas, contudo os projectos seguintes merecem-nos as seguintes 
considerações: 
CENTRO HISTÓRICO 
Sendo a nossa primeira prioridade a par de revisão do PGU e PDM, a revitalização do 
Centro da Vila, já se tardou demais na sua recuperação. 
Para o efeito devem informar-se exaustivamente todos os munícipes sobre os 
programas de apoio à recuperação das casas degradadas e com condições 
insuficientes de habitabilidade. 
Deverá, se for caso disso, a Câmara intervir, comprando e reconstruindo com destino a 
habitação social, e notificando os legítimos proprietários a efectuar as obras de 
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recuperação dando todo o apoio logístico e técnico para a formalização das 
candidaturas a apoios financeiros. 
HABITAÇÃO SOCIAL - OUTEIRO 
Propomos que seja revisto o projecto, quer na sua tipologia, implantação e números de 
fogos a construir, porque  já é uma zona sensível em termos de densidade populacional, 
quando parte da solução poderá ser resolvida com a recuperação das habitações 
degradadas de todo o concelho. 
LOTEAMENTOS INDUSTRIAIS 
Propomos um loteamento misto junto ao Campo de Futebol de Sameiro e outro  a 
montante do Loteamento Industrial da Lapa. 
RECUPERAÇÃO EDIFÍCIO CTT E ENVOLVENTE 
Defendemos a recuperação da zona degradada, estacionamento ao nível da rua 1º de 
Maio e zona aberta no actual parque de estacionamento, evitando o fecho da malha 
urbana como o previsto. 
NÚCLEO DE RECREIO DAS PENHAS DOURADAS 
Projecto da nossa lista de prioridades, merecia já ter tido a melhor atenção e celeridade.   
CEMITÉRIO 
Defendemos o prolongamento do segundo talhão para o lado da Vila, obra com custos 
reduzidos. 
Com uma gestão  cuidada do cemitério a diversos níveis, defendemos a continuação da 
venda de campas. 
NICHO SANTO AMARO 
Sempre estivemos contra a construção daquele projecto nos moldes apresentados em 
devido tempo. 
Deve ser dado cumprimento à decisão do executivo camarário anterior, demolindo-o, e, 
construindo um Nicho modesto e digno. 
CAMPO DE FUTEBOL 
Mantemos a nossa posição em instalar um piso sintético. 
CAMPO DE GOLFE - VALE DE AMOREIRA 
Não é projecto prioritário, enquanto as infra-estruturas básicas não estiverem efectuadas 
pelo que pode comprometer outros investimentos candidatáveis a programas 
Comunitários. 
APOIO A BANDAS 
Defendemos os meios financeiros suficientes para suprir o défice parcial da construção 
da Sede da “Música Nova”. 
VICEM 
Defendemos como Vicem a estrada do Zorrão, com melhor enquadramento junto à 
ponte dos frades, onde os terrenos comprados para o efeito, não foram utilizados. 
Uma vez que mais de 85% das nossas propostas foram incluídas nas GOP, e convictos 
de  que os nossos considerandos vão ter o  devido acolhimento, e consequente 
execução, damos o nosso acordo às GOP e Orçamento para 2002. 
OS VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA". 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezoito 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 Secção, no 
impedimento legal do Chefe de Divisão que a redigi. 
Esta acta foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. 
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