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ACTA Nº 19/98 
  
Acta da reunião ordinária realizada aos catorze dias do mês de Outubro de mil 
novecentos e noventa e oito. 
 Aos catorze dias do mês de Outubro 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, encontrando-se 
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 14 de Outubro 
de 1998 que inclui os seguintes assuntos: 

1. Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas. 

2. Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social. 

3. Projecto da Estrada da Lapa. 

4. Linhas Gerais do Plano de Actividades para o ano de 1999. 

5. Aquisição de viatura própria, com aspirador, para limpeza das ruas do 

Concelho de Manteigas. 

6. Colocação de grades nos muros do Cemitério, em Manteigas, onde não 

existem, e duplicação em altura das já existentes. 

7. Pintura de um telhado de zinco, numa casa, pertencente ao Município, sita em 

Santo António. 

8. Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila. 

9. Atribuição de 22 Fogos de Habitação Social do Bairro do Alardo. 

10. Assuntos tratados por delegação. 
 
 

Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas. 
O Senhor Presidente informou o Executivo das diligências efectuadas com a Escola 
Profissional de Hotelaria de Manteigas e com outras Entidades, para se proceder de 
acordo com o Decreto-Lei nº  4/98 de 8 de Janeiro, ao pedido de admissibilidade da 
constituição de uma Sociedade por quotas, tendo em conta que poderão ser parceiros, 
além da Câmara Municipal, a Agência de Desenvolvimento “Estrela-Côa” e a Região 
de Turismo da Serra da Estrela. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Batista, sugeriu, que além destes 
parceiros, se poderia pensar na criação de uma Associação Comercial, Industrial, 
Turismo e de Serviços de Manteigas. 
A Senhora Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão, estranhou a proposta das 
denominações, uma vez que ainda não foi sequer deliberado pelo Executivo, que tipo 
de pessoa colectiva iria ser adoptada para a exploração da referida Escola. 
O Senhor Presidente sugeriu que para o pedido de certificado de admissibilidade da 
Sociedade, fossem apontadas as seguintes denominações: Escola-Gest, L.da; Pró-
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Ensino, L.da. e Profissional Gest, L.da., solicitando que fossem sugeridas outras para 
discussão futura. 

Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social. 
Foi presente o ofício nº 1164/98, datado de 16.07.98, do GAT da Guarda, sobre o 
Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social e que solicita à Câmara 
Municipal a elaboração de um plano previsional de investimentos a desenvolver no 
período 2000 – 2006 de relevante importância Concelhia ou supra-Concelhia. 
À Câmara Municipal, foram presentes pelo Senhor Presidente os seguintes projectos: 
- Piscinas aquecidas. 
- Ringue de Patinagem em gelo 
- Circunvalação de Manteigas 
- Estrada da Lapa 
- EN 338 ( Manteigas-P.Saude) 
- EN 232 (Manteigas-Gouveia) 
- Centro Urbano/Histórico 
- Despoluição do Zêzere 
- Tratamento do Leito e Margens do Rio Zêzere 
- Pista de Ski 
- Tratamento das Penhas Douradas 
- Recuperação de S. Gabriel 
- Tele Cadeira no Vale do Zêzere para Acesso às Penhas da Saúde 
- Mini Hidrica 

Projecto da Estrada da Lapa. 
Foi presente o projecto da Estrada da Lapa, em que é dividido em 3 fases, elaborado 
pelo GAT da Guarda e pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal. 
Após análise, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto. 

Linhas Gerais do Plano de Actividades para o ano de 1999. 
Pelo Senhor Presidente foi dado a conhecer ao Executivo as linhas gerais do Plano de 
Actividades para o ano de 1999, tendo sido distribuído um relatório discriminativo. 

Aquisição de viatura própria, com aspirador, para limpeza das ruas do Concelho 

de Manteigas. 
A Senhora Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão, apresentou a proposta de 
aquisição de uma viatura própria, com aspirador, para limpeza das ruas do Concelho 
de Manteigas, tendo em atenção a preservação do Ambiente e a qualidade de vida. 
O Senhor Presidente alertou para o valor da sua aquisição que ascende ao montante 
de 28.000 contos e ao desgaste da viatura, tendo também em consideração o 
parqueamento dos carros e as ruas da Vila. 
Após análise da proposta, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, que fosse 
solicitados catálogos e orçamentos a Firmas da especialidade, para melhor estudo do 
assunto. 

Colocação de grades nos muros do Cemitério, em Manteigas, onde não existem, 

e duplicação em altura das já existentes. 
Pela Senhora Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão, foi apresentada a proposta 
ao Executivo, parta serem colocadas grades nos muros do Cemitério, em Manteigas, 
onde não existem, e duplicação em altura das já existentes, pois existe um perigo 
eminente, no Cemitério. 
A Câmara Municipal, após análise da proposta, deliberou, por unanimidade, que sejam 
colocadas grades nos muros com cerca de 80 cm mínimo e a duplicação em altura das 
já existentes. 
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Pintura de um telhado de zinco, numa casa, pertencente ao Município, sita em 

Santo António, proposta pela Senhora Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão. 
Sobre este ponto o Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro, informou a Senhora 
Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão, que a pintura já foi efectuada. 

Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila. 
O Senhor Presidente sobre este assunto, convidou o Senhor Director do GAT da 
Guarda e o Empreiteiro Senhor António José Baraças, para esclarecer o Executivo e 
se proceder a uma deliberação, sobre este ponto, solicitado pelo Senhor Vereador 
António José Ascensão Fraga. 
Foram prestados os esclarecimentos, pelo GAT da Guarda e pelo Empreiteiro, tendo a 
Câmara Municipal, deliberado, por unanimidade, que os trabalhos, designadamente, o 
a continuidade do muro e colocação de grade junto à casa do Senhor Padre Francisco 
Salvado Gralha e a drenagem e a colocação dos portões do Centro Recreativo e 
Cultural de Santa Maria, sejam feitos até ao dia 31 do corrente mês de Outubro e o 
capeamento a granito amarelo do muro junto ao Cemitério, seja feito até 15 de 
Novembro do corrente ano. 
Desta deliberação, tomou conhecimento o empreiteiro Senhor António José Baraças, 
tendo ele declarado que a obra estava concluída e que estes últimos arranjos 
constituíam obras “ A Mais “. 
Tendo a Senhora Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão, declarado, apesar de 
concluída, a obra pareceria sempre inacabada. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Batista, sobre o talude junto ao cemitério, 
solicitou que fosse efectuado um estudo de viabilidade da perigosidade do mesmo.  

Atribuição de 22 Fogos de Habitação Social do Bairro do Alardo. 
Foram presentes o Mapa de Classificação e o Questionário para Instrução do 
Processo de atribuição de habitações sociais dos 22 Fogos do Bairro do Alardo, que 
para os devidos efeitos se dão por integralmente transcritos e que ficam a fazer parte 
integrante da respectiva acta. 
A Câmara Municipal, após análise, deliberou, por unanimidade, sancionar os 
documentos apresentados. 

Orçamento Suplementar da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Manteigas. 
Foi presente o 1º orçamento suplementar para o ano económico de 1998, da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Manteigas, a fim de recolher 
parecer desta Câmara Municipal. 
Após analise do referido documento, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  
dar parecer favorável ao documento apresentado. 

Propostas apresentadas pelo Senhor Vereador António José Ascensão Fraga. 
Pelo Senhor Vereador António José Ascensão Fraga foram presentes as seguintes 
propostas, que a seguir se transcrevem: 

PROPOSTA I 
1. Atendendo a que o Referendo da Regionalização no próximo dia 8 de Novembro é 

da máxima importância para o futuro do País. 
2. No seguimento das palavras oportunamente dirigidas ao País pelo Senhor 

Presidente da República no passado dia 5 de Outubro, proponho que o Executivo 
Municipal, apele à participação dos eleitores do Concelho de Manteigas no referido 
Referendo, independentemente do seu sentido de voto e com o civismo a que já 
nos habituaram. 
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Após análise da Proposta, foi a mesma aprovada por maioria, com os votos contra dos 
Senhores Vereadores António Manuel Martins Batista e Irene Paixão dos Santos 
Leitão, que apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“ 1- O Senhor Presidente da República fez um apelo à participação de Todos os 
Portugueses, no referendo sobre a Regionalização, a realizar no dia 8 de Novembro de 
1998. 
2 – A Comissão Nacional de Eleições, entidade que coordena e fiscaliza os processos 
eleitorais, por diversos meios de comunicação ( Televisão, rádio e jornais), apela para 
a importância de Todos os Portugueses se pronunciarem, através do acto eleitoral. 
3 – Os diversos partidos políticos procedem à realização de campanhas eleitorais, 
indicando inequivocamente o sentido de voto. 
4 – A população do Concelho de Manteigas, inteligente, esclarecida e sensível à 
participação democrática já demostrou bem o que pretende, quando se realizam actos 
eleitorais. 
5 – A proposta é um acto meramente político, e nós estamos aqui para trabalhar a bem 
do Concelho de Manteigas, e não para atrapalhar. 
Nesta perspectiva, sentimos que a Câmara Municipal de Manteigas, não deve 
substituir o Presidente da República, a Comissão Nacional de Eleições, os Partidos 
Políticos e sobretudo a vontade dos Manteiguenses, apelando directamente ao voto no 
dia 8 de Novembro de 1998”. 
Mais foi deliberado, também por maioria, que se procedesse à publicitação, através de 
comunicado, para conhecimento da população do Concelho de Manteigas. 

PROPOSTA II 
1 - Atendendo que na sessão de encerramento do Congresso Extraordinário e Mundial 
das Misericórdias, foi distinguido o Engenheiro Leopoldo Morais da Cunha Matos com 
a Cruz de Grande Oficial da ordem de Mérito pelo Senhor Presidente da República. 
2 - Sendo filho e natural do Concelho de Manteigas, vem o Executivo Municipal, saudar 
e felicitar o Senhor Engenheiro Leopoldo Morais da Cunha Matos, pelas suas 
qualidades, discrição e humildade, que escondem um ânimo activo e interveniente, 
todo ele sensatez e pundonor nas suas intervenções. 
Após análise da proposta,  a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a 
mesma. 

Assuntos tratados por delegação. 

Actos Praticados pelo Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro, no Uso da 

Subdelegação de Competências Previstas no nº 2 do Artº 52º do Decreto-Lei nº 

100/84, de 29 de Março, Alterado Pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho. 
Para conhecimento da Câmara Municipal foi feita a leitura dos actos referidos em 
epígrafe, constantes da relação nº 18/98 apresentada e que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, a qual, depois de rubricada pelos membros do Executivo é 
arquivada na pasta anexa a esta acta. 

Orçamento - Alterações. 
De conformidade com o conteúdo da proposta nº 14/98, 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 
nº. 2 do artigo 31º. do Decreto-Lei nº 341/83, de 21 de Julho e tendo em conta a 
disponibilidade financeira das rubricas orçamentais “01.03.01.03.04” e “08.09.04.11” 
aprovou a alteração proposta no montante de cinco milhões e duzentos e oitenta e oito 
mil escudos (5.288.000$00). 

Plano de Actividades - Alterações. 
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A Câmara Municipal, nos termos do previsto nos números 1 e 3 do artigo 4º. do 
Decreto-Lei nº 341/83, de 21 de Julho, aprovou a referida alteração no montante de 
três milhões quinhentos mil escudos (3.500.000$00) da verba inscrita na rubrica 
orçamental “08.09.04.11” – Revitalização, Iluminação e Reordenamento Paisagístico 
do Ribeiro da Vila, para ”06.09.04.01” – Estrada da Lapa e Arruamentos Diversos e 
“06.09.04.07” – Caminhos Agrícolas e Rurais. 

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 catorze milhões setecentos e seis mil quinhentos e oitenta e 
cinco escudos (14.706.585$00). 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de hoje, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de cento e seis milhões novecentos e setenta e cinco 
mil cento e quarenta e um escudos e cinquenta centavos (106.975.141$50). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das vinte e uma 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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