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ACTA N.º 10/2006 

Acta da reunião ordinária realizada aos dez dias do mês de Maio do ano de  dois mil e 
seis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------ Aos dez dias do mês de Maio de dois mil e seis, 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, Esmeraldo Saraiva Neto 
Carvalhinho, José Quaresma Pinheiro, António José Ascenção Fraga e José Manuel 
Saraiva Cardoso.------------------------------------------------------------------------------------------------  
------ Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Câmara 
declarou aberta a reunião. -----------------------------------------------------------------------------------  
------ Achada conforme, foi a acta da reunião 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, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a ordem do dia estabelecida para 
a presente reunião inclui os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------  
1. Aprovação da Proposta de Regulamento do Cartão Júnior Municipal. --------------   

2. Contratação de empréstimo até ao valor de 530.362,00 � conforme 

comunicação da DGAL. --------------------------------------------------------------------------------  

3. Concessão de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Manteigas, para 

custear a realização da visita de estudo a Barcelona. --------------------------------------  

4. Outros assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovação da Proposta de Regulamento do Cartão Júnior Municipal. -------------------  
Tendo sido presente a proposta de Regulamento do Cartão Júnior Municipal o Senhor 
Vereador Esmeraldo Carvalhinho solicitou que este ponto fosse adiado para a próxima 
reunião uma vez que não chegou a tempo pelo correio a respectiva ordem de trabalhos, 
nem os respectivos documentos e que sabe que não foi por culpa dos Serviços da 
Câmara, mas pelo atraso dos Correios. 
Ficou entendido que o ponto será apreciado na próxima reunião. 
Contratação de empréstimo até ao valor de 530.362,00 � conforme comunicação 
da DGAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando o ofício circular nº 15/2006 de 22 de Março da DGAL e tendo em vista a 
contratação de um empréstimo no valor até � 530.362,00 destinado a financiar obras do 
Plano, nomeadamente a garantir o financiamento das Candidaturas ao PERID e PAPF, 
a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, consultar as seguintes Instituições 
Financeiras: Grupo C.G.D.; Grupo Santander; Grupo BES; Grupo BCP; Banco 
Português de Negócios; Barclays Bank; Banco Internacional de Crédito e BPI para 
apresentarem proposta:---------------------------------------------------------------------------------------  
Montante: � 530.362,00---------------------------------------------------------------------------------------  
Prazo : 15 anos--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Utilização: por tranches, de acordo com o desenvolvimento das acções: ----------------------  
PERID : 450.807,00 � -----------------------------------------------------------------------------------------  
PAPF :    79.555,00 � ------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. --------------------  
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O Senhor Vereador Esmeraldo Carvalhinho, votou favoravelmente esta proposta, por 
considerar que é um mecanismo colocado à disposição das Câmaras Municipais e 
afirmado pela DGAL que confere às Autarquias uma capacidade financeira para levar à 
prática os objectivos de desenvolvimento de cada um dos Concelhos em particular. 
Sendo um mecanismo disponível pode e deve a Câmara Municipal utilizá-lo. ----------------  
Concessão de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Manteigas, para custear a 
realização da visita de estudo a Barcelona. --------------------------------------------------------  
Foi presente o ofício nº 291 datado de 21 de Abril, do Agrupamento de Escolas de 
Manteigas, em que solicita um apoio monetário no valor de 3.000,00 � para custear a 
realização de uma visita de estudo a Barcelona no período de 28 de Junho a 4 de Julho, 
remetendo para conhecimento o mapa das verbas já realizadas. --------------------------------  
Analisado o pedido a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio 
de 3.000,00 � ao Agrupamento de Escolas de Manteigas, para custear a visita de 
estudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. --------------------   
Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
------ Foram presentes para aprovação os Editais para a Hasta Pública para Adjudicação 
do Direito à Ocupação de duas lojas na Praça Municipal e para Concessão de 
Exploração do Bar da Piscina da Sicó. -------------------------------------------------------------------  
------ O Senhor Presidente deu conhecimento da carta da Firma Matos Cunha, Ldª em 
que comunica que a carta enviada em 14 de Marco, só agora é que a Gerência teve 
conhecimento da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------   
Também está disponível o Relatório de Actividades e Contas de 2005 da AFTEBI -  
Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior, bem como o 
ofício do Partido Comunista Português que dá nota da Interpelação ao Governo sobre 
“As condições de prestação e acessos aos públicos essenciais”. --------------------------------  
------ O Senhor Vereador Esmeraldo Carvalhinho solicitou informações sobre as 
seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Sabendo que é da responsabilidade da Câmara Municipal a instalação e a gestão da 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, pretendeu saber se a 
Comissão estava a funcionar, se tem reunido regularmente e se tem tomado decisões 
em relação à protecção da floresta contra fogos florestais.-----------------------------------------  
2. Quais os meios da defesa da floresta e combate a incêndios que a Câmara Municipal  
tem ou pode disponibilizar no caso de um eminente incêndio. ------------------------------------      
3. Na sequência da segunda questão, perguntou se existe o Plano de Emergência 
Municipal, se está aprovado e se está pronto a ser accionado. -----------------------------------   
4. Também questionou, depois do que lhe foi transmitido e a que só dará crédito depois 
de confirmado o assunto na  reunião de Câmara, se o projecto a levar a efeito por cima 
das instalações da Tipografia estava a concurso. -----------------------------------------------------  
5. Foi apresentado há poucos dias um pedido de transporte pela Liga dos Combatentes 
para o dia 14 de Maio a Espinho, perguntando quais as condições da cedência do 
transporte, o que é que têm a pagar e quem emite o documento de quitação das horas 
extraordinárias do motorista.---------------------------------------------------------------------------------  
------ O Senhor Presidente respondeu às questões levantadas pelo Senhor Vereador 
Esmeraldo Carvalhinho, começando pela primeira pergunta, informou que a Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta está devidamente constituída, funcionando e reunindo 
regularmente. Existe um Gabinete Florestal próprio criado o ano passado e que tem 
funcionado através de verbas da candidatura aprovada, tendo o Plano da Defesa da 
Floresta sido também devidamente aprovado ----------------------------------------------------------  
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Relativamente aos meios próprios da Câmara Municipal para a defesa da floresta, são 
os  mesmos que já no ano anterior foram postos à disposição, designadamente duas 
carrinhas com depósitos de água, dois depósitos de água que são rebocados por um 
tractor. Nível de vigilância, terá que ser encontrada uma solução para o recrutamento de 
pessoal e também com o Instituto da Juventude para a assinatura dos Protocolos que já 
no ano anterior foram assinados, para a ocupação de jovens na vigilância.-------------------  
O Plano de Emergência Municipal está aprovado, devidamente actualizado, com os 
equipamentos e meios disponíveis, quer oficiais quer particulares, tendo sido submetido 
à estrutura Distrital que deu o seu aval. ------------------------------------------------------------------  
Sobre a projecto por cima da tipografia, foi avaliado em reunião de  Câmara em termos 
de duas grandes teses, tendo sido preparadas com definição de três actividades 
alternativas: para comércio, para habitação ou para as duas, não tendo sido aberto o 
concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Quanto ao assunto do pedido de transporte da Liga o assunto está a ser acompanhado 
pelo Vice-Presidente que irá dar o esclarecimento. ---------------------------------------------------  
------ O Senhor Vice-Presidente informou que o pedido de transporte deu entrada em 3 
de Maio, tendo sido despachado em 4 de Maio, para uma deslocação a um Domingo a 
Espinho com uma representação do Núcleo da Liga dos Combatentes de Manteigas. 
Dentro de uma política de contenção de despesas com o pessoal, foi acordado com a 
maior parte dos funcionários que teriam mais horas extraordinárias que as horas 
efectuadas ao sábado seriam compensadas com um dia de descanso semanal e as 
horas efectuadas ao Domingo fossem suportadas pelos Grupos que requisitam 
transportes. A generalidade dos Grupos tem aceite estas condições e informou que 
antes da entrada na reunião foi abordado de uma forma intempestiva sobre este 
assunto, havendo discordância por parte da Direcção da Liga sobre o pagamento das 
despesas ao motorista, que cobrará 10,00 �/hora. ---------------------------------------------------  
------ O Senhor Vereador Esmeraldo Carvalhinho propôs ao Senhor Presidente, que 
dada a aproximação da data fosse a Câmara Municipal a fixar quanto é que vai cobrar e 
a emitir o documento de quitação. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que o Senhor Vice-Presidente no final da reunião iria 
receber a Direcção do Núcleo da Liga para a resolução deste assunto. -----------------------  
------ O Senhor Vereador António Fraga usou da palavra para apresentar alguns 
assuntos. O Senhor Presidente não esteve presente na última reunião, onde foi lido pelo 
Senhor Vice-Presidente um esclarecimento relacionado com um artigo publicado no 
Jornal Notícias de Manteigas, tendo eu sido um dos subscritores. Estranhou que um 
assunto desses não seja agendado para a reunião de Câmara, quando a maioria do 
Executivo tinha sido alertada pelo Vereador Esmeraldo Carvalhinho, no sentido de 
agendar novamente o assunto – Pista de Ski – para continuar a discussão. Quanto às 
opiniões nesse esclarecimento dos funcionários da Câmara Municipal, Sra. Dra. Paula 
Rabaça e Sr. Engº João Carvalhinho, são por mim respeitadas, mas a minha discussão  
aqui é política, é com o Sr. Presidente e restantes Vereadores. O esclarecimento não 
retira uma vírgula aquilo que é denunciado por incumprimentos e ilegalidades, aliás 
muito bem no relatório da Câmara. Nunca foi dito que o relatório não era da iniciativa da 
Câmara Municipal. E mais uma vez, na acta de 24 de Março, da reunião entre a Câmara 
Municipal e o Consórcio Turistrela/CERTAR diz que não há incumprimentos e nada a 
sanar, o que na sua opinião mais uma vez só revela falta de credibilidade, estando a 
passar um atestado à maioria do Executivo que mandou elaborar o relatório.----------------     
Alertou, que no dia 2 de Maio pelas 10,00 horas foi deitado lixo junto à ponte  dos 
Amigos da Serra da Estrela, por uma carrinha da Câmara Municipal, achando estranho 
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este facto, deixando para ser averiguado, pelo Senhor Vereador José Pinheiro, que 
poderá contactar o motorista do Centro de Saúde e a Técnica Sanitária que 
presenciaram quando procediam à recolha de água na Fonte Paulo Luís Martins.----------  
Estando o ano escolar a decorrer na Escola Primária e evidentemente com o decorrer 
das obras, há que alertar o empreiteiro para a retirada dos materiais sobejantes, como 
sejam os caixilhos das janelas e até uma sanita, que são uma mau exemplo para as 
crianças, devendo a Câmara mandar o empreiteiro retirar de imediato os materiais. -------  
Também questionou se os pinocos da Rua das Rabitas já estão ou não colocados, 
embora esteja o caso na GNR, alertando já há cerca de um mês que seria um sinal de 
autoridade por parte da Câmara a sua colocação e também se já foi deitado o alcatrão 
nos buracos da estrada de S. Sebastião. ----------------------------------------------------------------  
------ O Senhor Presidente sobre as questões apresentadas pelo Senhor Vereador 
António Fraga, relativamente à última reunião informou que, por postura, costume e 
tradição que sempre tem existido o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Belmonte, sempre esteve em Manteigas nas comemorações do feriado e o Presidente 
da Câmara Municipal de Manteigas está presente no feriado de Belmonte, acrescendo o 
facto do Senhor Secretário de Estado da Indústria estar em Belmonte e que seria a 
forma de o contactar, no seguimento do pedido de reuniões anteriormente solicitadas e 
que nunca foram realizadas nem sequer marcadas. Da leitura da acta que lhe foi 
presente, reafirmou que o relatório é um documento preparatório administrativo e que foi 
dado nessas circunstâncias a todo o Executivo. Relativamente aos outros assuntos e 
sobre a carrinha da Câmara a despejar resíduos irá ser averiguado o assunto e 
respondido pelo Senhor Vereador José Pinheiro. -----------------------------------------------------   
------ O Senhor Vereador José Pinheiro informou que já mandou retirar as janelas do 
pátio da Escola, que os pinocos irão ser colocados e que o alcatrão já foi colocado.-------     
------ O Senhor Vice-Presidente deu nota da correspondência trocada com o Consórcio 
Certar/Turistrela a respeito do contrato de exploração da Pista de Sky. Informou ainda 
que em resposta à primeira notificação foi recebido um ofício subscrito pela Sociedade 
Ski Parque, Lda que viria a ser substituído, por solicitação da Câmara, por ofício de igual 
teor subscrito pelo Consórcio. Sendo este ofício omisso quanto aos valores pretendidos 
pelo Consórcio no sentido da rescisão amigável, foi o Consórcio novamente interpelado 
para que se pronunciasse no prazo de dez dias. ------------------------------------------------------  
Finanças Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e setenta e 
quatro euros e dezanove cêntimos (225.574,19 �). ---------------------------------------------------  
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezasseis horas e quinze 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                    Secretário do Presidente que a 
redigi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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