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ACTA N.º 12/2005
Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e
cinco.
Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e cinco, 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 Joaquim Quaresma
Domingos, José Quaresma Pinheiro, José Manuel Barbosa Direito 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. Atribuição de subsídios anuais às Colectividades e Associações do Concelho.
2. Alteração ao Protocolo com a UBI - Prorrogação por mais dois meses do
Estágio Curricular remunerado.
3. Pedido de apoio financeiro formulado pela União Humanitária dos Doentes com
Cancro.
4. Outros assuntos.
Atribuição de subsídios anuais às Colectividades e Associações do Concelho.
Pelo Senhor Vice - Presidente da Câmara, Dr. José Manuel Saraiva Cardoso, foi
presente a seguinte proposta de atribuição de subsídios anuais às Associações e
Colectividades do Concelho:
AFACIDASE - Assoc. Famil. Amigos Cidadão Dif. Adap. S. Estrela .............................. a)
Agrupamento C.N.E. 231 - Santa Maria ......................................................................... a)
Agrupamento C.N.E. 232 - São Pedro ........................................................................... a)
Associação Cultural Amigos da Serra da Estrela ........................................................... a)
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Vale de Amoreira .............................. a)
Associação de Coleccionadores de Manteigas .............................................................. a)
Associação de Melhoramentos de Vale de Amoreira .................................................... a)
Associação Desportiva de Manteigas ............................................................................ b)
Associação dos Reformados do Concelho de Manteigas ................................ 1.400,00
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Manteigas ..................... 10.500,00
Associação Manteigas Solidária ...................................................................... 3.000,00
Associação Recreativa Filar. Popular Manteiguense - Música Nova .............. 15.750,00
Banda Boa União - Música Velha .................................................................. 15.750,00
Canil da Fonte Santa - Associação ................................................................................ a)
Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda ................................................... 260,00
C. C. D. dos Trabalhadores da Câmara M. Manteigas .................................... 2.100,00
Centro Paroquial de Assistência de São Pedro ............................................... 1.850,00
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Centro Recreativo e Cultural de Santa Maria ................................................................. a)
Clube de Caça e Pesca de Manteigas ............................................................. 1.700,00
Fábrica da Igreja de Sameiro - Centro Social e Paroquial de Sameiro .......................... a)
Fábrica da Igreja de Sameiro - Comissão Festas Santa Eufêmia .................... 2.100,00
Fábrica da Igreja de Santa Maria - Comissão Fes. Senhor do Calvário .......... 2.100,00
Fábrica da Igreja de Santa Maria - Conferência S. Vicente Paulo Masculina ................ a)
Fábrica da Igreja de São Pedro - Comissão Festas N. Senhora da Graça .................... a)
Fábrica da Igreja de São Pedro - Conferência de S. Vicente Paulo Feminina ............... a)
Fábrica da Igreja de Vale de Amoreira - Comissão F. N. S. Anunciação.......... 2.100,00
Grupo Coral de Manteigas ............................................................................... 3.400,00
Grupo de Bicicletas Todo-o-Terreno de Manteigas ....................................................... a)
Grupo de Música Popular “Os Narcisos” .......................................................... 2.100,00
Grupo Desportivo de Sameiro ........................................................................................ a)
Grupo Motard de Manteigas ........................................................................................... a)
Grupo Popular, Cultural e Recreativo Praça da Louça .................................................. a)
Liga dos Combatentes - Núcleo de Manteigas ................................................................ a)
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Manteigas .......................................... 4.500,00
Rancho Folclórico Etnográfico Os Malmequeres de Sameiro .......................... 4.500,00
Santa Casa da Misericórdia de Manteigas...................................................................... a)
a) Em falta Relatório de Actividades e Contas de 2004 e/ou Plano de Actividades e
Orçamento de 2005;
b) Subsídio a atribuir conforme Protocolo a rever.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os subsídios anuais de acordo
com a proposta apresentada e solicitar às Associações/Colectividades referidas na
alínea a) a apresentação dos documentos em falta para posterior atribuição dos
respectivos subsídios.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Alteração ao Protocolo com a UBI - Prorrogação por mais dois meses do Estágio
Curricular remunerado.
Havendo necessidade de prorrogação por mais dois meses do Estágio Curricular
remunerado no âmbito do Protocolo assinado em 22 de Setembro do ano findo, para o
tratamento de documentos que estão ser transferidos para o novo Arquivo Municipal, a
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade autorizar a referida prorrogação.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Pedido de apoio financeiro formulado pela União Humanitária dos Doentes com
Cancro.
Foi presente a carta datada de 10 de Junho do corrente ano, da União Humanitária dos
Doentes com Cancro, Associação que tem por objectivo apoiar os doentes com cancro e
seus familiares, solicitando um donativo.
A Câmara Municipal tendo em conta o apoio que anualmente concede à Liga
Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Centro, nomeadamente ao Núcleo de
Manteigas, deliberou, manter o apoio à mesma, não contemplando o presente pedido.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Ratificação do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a Federação de
Andebol de Portugal.
Por lapso, na deliberação tomada na reunião de 31 de Maio do corrente ano, não foi
indicada a data da assinatura do protocolo, “22 de Outubro de 2003”.
Assim fica aditada, tendo a sua eficácia a partir da data da assinatura do protocolo.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
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Realojamento – Bairro do Outeiro.
A Câmara Municipal procedeu ao desalojamento dos moradores do Bairro do Outeiro,
devido à construção do novo Bairro. De acordo com o disposto no artigo 52º da Lei dos
Solos: «A Administração não pode desalojar os moradores das casa de habitação que tenham

de ser demolidas ou desocupadas, embora temporariamente, para a realização de qualquer
empreendimento ou execução de qualquer trabalho, sem que tenha providenciado, quando tal
se mostre necessário, pelo realojamento dos mesmos» e não tendo habitações próprias para

o seu alojamento, nomeadamente para o caso da Senhora Ana Prata Ferrão Leitão,
com o contribuinte nº 146791266, residente em Manteigas, a Câmara Municipal,
deliberou conceder um apoio monetário de 35,00 /mês desde 1 de Janeiro do corrente
ano, até o seu realojamento, contra a apresentação de um documento de quitação ou
assinatura na ordem de pagamento processada.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Informação do Senhor Presidente.
O Senhor Presidente da Câmara informou os presentes que a Administração da
Sociedade Têxtil dos Amieiros Verdes lhe deu nota de um ofício da Empresa dirigida ao
Senhor Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional propondo que o
programa FACE iniciado em 30 de Maio de 2005 pudesse ser objecto de alteração,
nomeadamente a extensão para 8 horas, por dia e por formando, de modo a “chegar a
uma solução duradoura para a empresa”.
O Executivo, que comunga das apreensões da Administração da Empresa e dos seus
trabalhadores quanto ao futuro e considerando que cerca de 20% da população activa
do Concelho labora na SOTAVE, solidariza-se com a preocupação expressa e reitera a
solicitação apresentada pela Administração no sentido de aumento do número de horas
por dia e por formando do programa FACE para 8 horas.
Deliberou a Câmara Municipal, oficiar o Senhor Secretário de Estado, Dr. Fernando
Medina.
Modificações ao orçamento - Despesa.
De conformidade com o conteúdo da proposta n.º 15/2005, que aqui se dá por
integralmente reproduzida e vai ficar anexa a esta acta, depois de assinada e rubricada
pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
as modificações, nos termos do ponto 8.3.1 - Modificações ao Orçamento, do DecretoLei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro, no montante de 153.761,00 (cento e cinquenta e
três mil setecentos e sessenta e um euros).
De conformidade com o conteúdo da proposta n.º 16/2005, que aqui se dá por
integralmente reproduzida e vai ficar anexa a esta acta, depois de assinada e rubricada
pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
as modificações, nos termos do ponto 8.3.1 - Modificações ao Orçamento, do DecretoLei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro, no montante de 58.661,00 (cinquenta e oito mil
seiscentos e sessenta e um euros).
Modificação às Grandes Opções do Plano - PPI e AMR.
De conformidade com o conteúdo da proposta n.º 15/2005, que aqui se dá por
integralmente reproduzida e vai ficar anexa a esta acta, depois de assinada e rubricada
pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
as modificações, nos termos do ponto 8.3.2 - Modificações ao Plano Plurianual do
montante de 237.888,00 (duzentos e trinta e sete mil oitocentos e oitenta e oito euros).
De conformidade com o conteúdo da proposta n.º 16/2005, que aqui se dá por
integralmente reproduzida e vai ficar anexa a esta acta, depois de assinada e rubricada
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pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
as modificações, nos termos do ponto 8.3.2 - Modificações ao Plano Plurianual do
montante de 58.661,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e um euros).
Finanças Municipais.
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um
saldo em dinheiro no montante de 483.020,56 (quatrocentos e oitenta e três mil vinte
euros e cinquenta e seis cêntimos).
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das quinze 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 e por mim
Chefe de Secção dos Serviços Gerais que
a redigi.
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