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ACTA N.º 19/2005 

Acta da reunião ordinária realizada aos doze dias do mês de Outubro de dois mil e cinco. 
Aos doze dias do mês de Outubro de dois mil e cinco, reuniu no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente, José Manuel Saraiva Cardoso, encontrando-se 
igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos Senhores, Joaquim Quaresma 
Domingos, José Quaresma Pinheiro e José Manuel Barbosa Direito. 

Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vice-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. Outros assuntos. 

Para conhecimento do Executivo foi presente o ofício da Associação Manteigas Solidária, 
dando nota que, a Técnica seleccionada para o cargo de coordenadora no Projecto 
“Manteigas: Sustentabilidade, Participação e Qualidade de Vida” não se encontrava 
disponível, pelo que foi substituída pela candidata que ficou em 2ª lugar, Drª. Maria do 
Céu de Castro Pinheiro Alves. 
Foi dado também conhecimento do ofício do Grupo Parlamentar Partido Comunista 
Português, sobre o requerimento formulado ao Governo sobre a situação da SOTAVE. 
Intervenção do Senhor Vice-Presidente. 
O Senhor Vice-Presidente, congratulou-se pela forma como decorreram os trabalhos 
deste mandato, destacando a forma cortês, o respeito mútuo e o espírito de colaboração 
quer na abordagem e na resolução dos problemas, quer na procura das melhores 
soluções para o desenvolvimento socio-económico do Município. 
Finanças Municipais. 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de � 208.189,98 (duzentos e oito mil cento e oitenta e 
nove euros e noventa e oito cêntimos). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das quinze horas, foi pelo Vice-Presidente 
declarada encerrada a presente reunião. Para constar e devidos efeitos se lavrou a 
presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e pelos Senhores 
Vereadores e por mim                    Chefe de Secção dos Serviços de Gerais que a redigi. 
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