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ACTA Nº 4/98
Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de mil
novecentos e noventa e oito.
Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e noventa e oito
reuniu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob
a Presidência do Excelentíssimo Senhor José Manuel Custódia Biscaia, encontrandose igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos Senhores, António Manuel
Martins Batista, António José Ascensão Fraga, José Quaresma Pinheiro e Irene Paixão
dos Santos Leitão.
Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião.
Achada conforme e ratificada, 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 artº. 18º do Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro, é
estabelecida a ordem do dia para a reunião ordinária a realizar no dia 25 de Fevereiro
de 1998 que inclui os seguintes assuntos:
1. IQADE - Agência de Desenvolvimento Regional da Guarda.
2. Decreto-Lei nº 167/97 de 4/7, designação de dois Técnicos para integrar a
Comissão de Vistorias.
3. Designação de dois Vereadores para a Assembleia Intermunicipal da
Associação de Municípios da Cova da Beira.
4. Unidade de Recreio e Lazer da Relva da Reboleira - Aviso de Rectificação.
5. Assuntos tratados por delegação.
IQADE - Agência de Desenvolvimento Regional da Guarda.
Na seguimento do assunto tratado na reunião de 11 de Fevereiro, e depois de serem
previamente distribuídos os Estatutos definitivos a todo o Executivo, a Câmara
Municipal, deliberou, por unanimidade, aderir à “Estrela - Côa - Agência de
Desenvolvimento Territorial da Guarda “ e submeter a adesão do Município à próxima
Assembleia Municipal.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Decreto-Lei nº 167/97 de 4/7, designação de dois Técnicos para integrar a
Comissão de Vistorias.
A Câmara Municipal tendo em consideração o disposto na alínea a) do nº 2 do artº 26º
do Decreto-Lei nº 167/97, de 4 de Abril, deliberou, por unanimidade, designar o Senhor
Engenheiro Carlos Alberto das Neves Gonçalves e a Senhora Arquitecta Teresa
Dantas para integrarem a comissão de vistorias.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Designação de dois Vereadores para a Assembleia Intermunicipal da Associação
de Municípios da Cova da Beira.
Foi presente o ofício - circular nº 15/98 datado de 13 de Janeiro do corrente ano, em
que solicita a indicação dos dois Vereadores da Câmara, para a Assembleia
Intermunicipal da Associação de Municípios da Cova da Beira, de conformidade com
os Estatutos da mesma Associação.
O Senhor Presidente apresentou como Vereadores para Assembleia Intermunicipal,
José Quaresma Pinheiro e António José Ascensão Fraga.
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A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, designar os Senhores Vereadores, José
Quaresma Pinheiro e António José Ascensão Fraga.
Os Senhores Vereadores António Manuel Martins Batista e Irene Paixão dos Santos
Leitão, abstiveram-se, por divergência dos critérios apresentados pelo Senhor
Presidente.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Unidade de Recreio e Lazer da Relva da Reboleira - Aviso de Rectificação.
Foi presente o Aviso de Rectificação, sobre o Concurso Público Internacional de
Concepção e Construção de uma Pista de Ski Sintética, que a seguir se transcreve:

AVISO DE RECTIFICAÇÃO
“CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA
PISTA DE SKI SINTÉTICA”

1. Para os devidos efeitos, avisam-se os concorrentes de que o anúncio para a
empreitada de “CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKI
SINTÉTICA”, publicado no Diário da República, IIIª Série, nº 280, de 4 de
Dezembro de 1997, e Jornal Oficial das Comunidades Europeias nº S231, de 27 de
Novembro de 1997, bem como o Aviso de Esclarecimento e Rectificação, de 29-121997, foi alterado na seguinte redacção:
2. No nº 11, onde se lê “Alvarás de obras públicas - os concorrentes terão de ser
titulares dos alvarás de empreiteiros de obras públicas, das classes
correspondentes aos valores das suas propostas, nos termos do Decreto-Lei nº
100/88, de 23 de Março, correspondentes às:
2ª subcategoria da 1ª categoria;
11ª subcategoria da 2ª categoria;
2ª subcategoria da 4ª categoria;
5ª subcategoria da 4ª categoria.”, deve ler-se “Alvarás de obras públicas - os
concorrentes terão de ser titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas, com
as seguintes autorizações:
a) Da 2ª subcategoria da 1ª categoria e da classe correspondente ao valor da
proposta.
b) Da 11ª subcategoria da 2ª categoria, da 2ª subcategoria da 4ª categoria e da 5ª
subcategoria da 4ª categoria, correspondente, cada uma, ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitam e que será indicado em documento anexo à
proposta.”
3. O presente aviso foi remetido para publicação no Diário da República em 20 de
Fevereiro de 1998.
4. O presente aviso foi enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias em 20 de Fevereiro de 1998.
5. Data de recepção do aviso na Imprensa Nacional - Casa da Moeda, E.P., para
publicação no Diário da República A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, sancionar o Aviso de Rectificação.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Unidade de Recreio e Lazer da Relva da Reboleira - Aviso de Rectificação.
Foi presente o Aviso de Esclarecimento e Rectificação, sobre o Concurso Público
Internacional de Concepção e Construção de uma Pista de Ski Sintética, que a seguir
se transcreve:

AVISO DE ESCLARECIMENTO E RECTIFICAÇÃO
“CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE PISTA DE SKI SINTÉTICA”
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1 - Para os devidos efeitos, avisam-se os concorrentes de que o anúncio para a
empreitada de “CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKI SINTÉTICA”,
publicado no Diário da Republica, IIIª Série, nº 280, de 04 de Dezembro de 1997, e
Jornal Oficial das Comunidades Europeias nº S231 de 27 de Novembro de 1997,
foi alterado nas seguintes redacções:
2 - No nº 5, alínea a), onde se lê “Os pedidos podem ser executados até 31 de
Dezembro de 1997, ...”, deve ler-se “Os pedidos podem ser executados até 25 de
Fevereiro de 1998, ...”;
3 - No nº 6, alínea a), onde se lê “Data limite de recepção das propostas: As propostas
deverão ser apresentadas até às 16 horas do dia 27 de Janeiro de 1998”, deve lerse “Data limite de recepção das propostas: As propostas deverão ser apresentadas
até às 16 horas do dia 24 de Março de 1998”;
4 - No nº 7, alínea b), onde se lê "Data, hora e local: O acto público do concurso terá
lugar pelas 14.30 horas do dia 28 de Janeiro de 1998 no Salão Nobre dos Paços
do Concelho”, deve ler-se “Data, hora e local: O acto público do concurso terá lugar
pelas 14.30 horas do dia 25 de Março de 1998 no Salão Nobre dos Paços do
Concelho”.
5 - O presente aviso foi remetido para publicação no Diário da República em 29 de
Dezembro de 1997.
6 - Não foi publicado anúncio de pré-informação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
7 - O presente aviso foi enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias em 29 de Dezembro de 1997.
8 - Data de recepção do aviso na Imprensa Nacional - Casa da Moeda, E.P., para
publicação no Diário da Republica A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, sancionar o Aviso de Rectificação.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Intervenção de Munícipes.
Estando presentes alguns Munícipes na Sala, o Senhor Presidente perguntou se
queriam intervir, sendo-lhes dada a palavra.
O Munícipe Luís de Deus, perguntou se o assunto da escadaria do Zorrão já estava
resolvido, tendo o Senhor Presidente, dado a palavra à Senhora Vereadora Irene
Paixão dos Santos Leitão, que informou o Munícipe que o assunto estava estudado.
Tendo o Senhor Presidente informado que o mesmo iria ser discutido numa próxima
reunião do Executivo.
O Munícipe José Manuel Simões Registo em representação do Senhor Agnelo Lopes,
entregou a todo o Executivo uma carta, em que solicita o pagamento de prejuízos
causados na viatura, devido a dois paralelepípedos que estavam soltos na curva dos
Serviços Florestais.
Após análise do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que fosse
solicitado ao signatário que apresentasse o orçamento, para em subsequência o
Executivo deliberar, tendo o representante do Senhor Agnelo Lopes tomado
conhecimento da deliberação.
Finanças Municipais.
Foram dados a conhecer, no âmbito da delegação de poderes que lhe foi conferida por
deliberação de catorze do mês de Janeiro do ano de mil novecentos e noventa e oito,
exarada a folha cinco da acta nº 1/98, e de conformidade com o disposto no nº 1 do
artigo 105º do Decreto-Lei nº 55/95, de 29 de Março, que autorizou o pagamento de
despesas do montante de vinte e três milhões mil seiscentos e noventa e cinco
escudos (23.001.695$00).
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Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de hoje, que acusa um
saldo em dinheiro no montante de trinta e cinco milhões quinhentos e sessenta e seis
mil duzentos e cinquenta e quatro escudos (35.566.254$00).
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezassete horas, 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 Senhores
Vereadores presentes, e por mim,
Chefe de Divisão
que a redigi e subscrevi.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

