
 
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS 

 

73 

ACTA N.º 17/2000 

Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e três dias do mês de Agosto de dois mil. 
Aos vinte e três dias do mês de Agosto de dois mil reuniu no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor 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 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. 

Os Senhores Vereadores António Manuel Martins Batista e José Quaresma 
Pinheiro abstiveram-se na votação da acta, por não terem estado presentes na reunião 
anterior. 

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. Apresentação do Ante-Projecto da Piscina de Água Quente. 

2. Terrenos da VICEM. 

3. Projecto da Casa Etnográfica e Cultural. 

 

Apresentação do Ante-Projecto da Piscina de Água Quente. 
Foi apresentado o Estudo Prévio da Piscina de Água Quente e Ringue de Gelo, pelo 
Senhor Arquitecto Mário Rebelo da Firma Proengel, que explanou e prestou os devidos 
esclarecimentos. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista, solicitou esclarecimentos ao 
Senhor Presidente, sobre: fontes de financiamento; as negociações com o INATEL e se 
irá haver um estudo de impacto ambiental. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que sobre o financiamento se irá candidatar o 
projecto ao III QCA, que neste momento se encontra em fase de regulamentação. 
Também existe já, nesta data, um protocolo com o INDESP visando a comparticipação 
do projecto e do empreendimento, o que implica a sua emissão de parecer. 
O estudo será enviado ao INATEL para parecer e negociação da ocupação dos 
terrenos, matéria que tentamos "negociar" já há mais de quatro anos.  

Terrenos da VICEM. 
Foi presente ao Executivo, uma listagem dos proprietários das parcelas de terrenos para 
a Via de Cintura Externa, complementada com áreas, número e espécie de árvores e 
preços, cujo valor totaliza 65.493.640$00. 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, que fossem 
enviadas as cartas com proposta do montante de indemnização relativa à cedência das 
respectivas parcelas e a referida listagem que fosse exposta no átrio dos Paços do 
Concelho, com as parcelas devidamente numeradas.  

Projecto da Casa Etnográfica e Cultural. 
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O Senhor Engenheiro Carlos Ramos, Chefe de Divisão do Departamento de Obras e 
Urbanismo, apresentou ao Executivo o projecto da Casa Etnográfica e Cultural, sendo o 
projecto financiado por verbas do PIDACC. 
A Câmara Municipal, após análise do projecto, deliberou, por unanimidade, aprova-lo. 

Intervenção dos Senhores Vereadores. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista solicitou esclarecimentos sobre o 
ponto da situação das obras do Campo de Futebol e a abertura da Unidade de Recreio 
da Relva da Reboleira. 
O Senhor Presidente informou que as obras do Campo de Futebol estarão prontas para 
o ínicio da época, na parte do estádio. As bancadas serão brevemente concluídas. 
Quanto à Unidade de Recreio da Relva da Reboleira, houve um atraso com o processo 
de electricidade, pois a CENEL remeteu o processo à Direcção Geral de Energia para  
parecer e fomos informados que o mesmo foi perdido. Foram há dias solicitadas 
pequenas remodelações que iremos enviar. No restante da obra faltam apenas ultimar 
situações de pormenor. 
O Senhor Vereador António José Ascensão Fraga, referiu novamente a lavagem das 
ruas e dos contentores, como uma necessidade e exigência até de saúde pública.  
Perante a informação de que os contentores, já, pelo menos alguns, começaram a ser 
lavados, lamentou contudo que tenha sido tão tarde, e só no mês de Agosto com o 
Verão a decorrer. Quanto à lavagem de ruas, lamentou que desde o ínicio do Verão só 
agora tenham sido lavadas, justamente na noite anterior, mas porque choveu.  
Alertou ainda para o problema de na rampa junto ao Berne se passar em grandes 
velocidades e da necessidade de encontrar soluções, nomeadamente diminuir a 
velocidade de circulação de veículos. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Batista, referiu que o caminho é um 
desastre e que o problema é que em vez dos veículos subirem a rampa o que é 
permitido, o que os automobilistas fazem infringindo a sinalização do trânsito, é descer. 
O Senhor Vereador António Fraga referiu ainda, em relação às bancadas do Campo de 
Futebol que, como o Senhor Vice - Presidente José Quaresma Pinheiro se 
comprometeu para 15 de Setembro, esperava que quando começar o campeonato, as 
pessoas não tenham razões de queixa. 
Referiu ainda que, fazendo de porta voz do Treinador da equipa de futebol da ADM, que 
era necessário deitar outra camada de saibro como o ano passado, que resultou, 
porque o campo pode ficar ligeiramente mais lento mas a verdade é que não encharca. 
Disse ainda que o Treinador pedia para que antes dos jogos o campo fosse passado 
duas vezes. Um outro pormenor era se a Câmara não se importava de fazer uma 
barreira para treino de livres. 
Por último, o Senhor Vereador António José Ascensão Fraga perguntou ao Senhor Vice- 
Presidente quando iria rectificar a rua da Quinta de S. Fernando.  
Relativamente a este assunto, o Senhor Vice - Presidente referiu que os calceteiros da 
Câmara Municipal estão de férias e quando regressassem se começariam os trabalhos. 
A Senhora Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão, usou da palavra para sugerir que 
fosse estudado no projecto do Quintal do Ferrão apresentado na reunião anterior e 
naquele edifício para o qual foi projectado uma sala de conferências e de exposições se 
a área fosse suficientemente espaçosa, se poderiam instalar os serviços públicos 
nomeadamente a Repartição de Finanças, Tesouraria e a Conservatória porque acha 
que a Câmara Municipal precisa das instalações que estão ocupadas por essas 
Entidades.  
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Perguntou ainda se já tinha sido enviado o ofício aos proprietários do quintal da D. Maria 
e se houve resposta ou não.  
Foi informada que o ofício foi remetido e se aguarda resposta. 
Sobre as obras do nicho pediu que mandassem limpar aquele areão da estrada.  
Questionou ainda o Senhor Presidente em que fase estão os projectos dos túneis. 
Sobre este assunto, o Senhor Presidente informou que estão a ser estudados pela 
Firma Coba, tanto quanto ouviu, admitindo que os estudos serão posteriormente 
apresentados. 

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 nove 
milhões e vinte oito mil escudos (9.028.000$00) da verba inscrita na rubrica orçamental 
"09.09.04.11" - Ribeiro da Vila - Bancos, Floreiras, Papeleiras, etc., para "04.09.04.05" - 
Obras no Estádio Municipal, para "04.09.04.05" - Polidesportivo de Sameiro, para 
"05.10.03.02" - Apoio a Centros de Dia, para "08.09.04.09" - Infra-estruturas para 
Distribuição e Energia Eléctrica, para "08.09.04.04" - Unidade de Recreio e Lazer e para 
"09.10.01.03.01" - CEFF/Caminhos. 

Alteração Orçamental. 
De conformidade com o conteúdo da proposta n.º 14/2000, 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 “01.03.05.01.01", "01.03.05.03.02", 
"08.01.01.02" e "09.09.04.11" aprovou a alteração proposta no montante de dezoito 
milhões e vinte e oito mil escudos (14.028.000$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 dezanove milhões cento e 
cinquenta e um mil trezentos e oito escudos  (19.151.308$00). 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de oitenta e um milhões oitocentos e oitenta e um mil 
cento e setenta e cinco escudos (81.881.175$00). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das treze 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 pelos Senhores 
Vereadores presentes, e por mim,                                                Chefe de Divisão que a 
redigi e subscrevi 
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