
 
 
 

����������	�	
���������	����

 

- 117 - 

ACTA N.º 20/2005 

Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e 
cinco. 

Aos vinte e seis 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 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. Assuntos de interesse Municipal. 

O Senhor Presidente usou da palavra para em seu nome pessoal, apresentar a todos, os 
agradecimentos pela maneira como decorreu o mandato, num respeito e numa postura 
ética para com todos os membros. Foi um enriquecimento a nível pessoal, agradecendo a 
contribuição prestada por todos na resolução dos assuntos que foram objecto de 
apreciação nas reuniões da Câmara Municipal. 
Aproveitando a oportunidade da última reunião deixou nota da sua participação, como 
Conselheiro Geral, na reunião realizada na Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, sobre a proposta de orçamento para o ano de 2006 do Governo, onde foi 
manifestada a preocupação dos Autarcas presentes, sobre as penalizações que as 
Autarquias irão sofrer, nomeadamente, o aumento do IVA de 19% para 21%, as 
contribuições para a Caixa Geral de Aposentações que passam de 10% para 13% e 
englobar como matéria de endividamento Municipal, os contratos de locação financeira e 
as dívidas a fornecedores. Destas preocupações e outras, ficou mandatado o Conselho 
Directivo da Associação para, solicitar uma reunião com carácter de urgência ao Senhor 
Primeiro-Ministro, para que mande corrigir as medidas que foram anunciadas. 
O Senhor Vereador José Manuel Barbosa Direito, solicitou a palavra para apresentar o 
seguinte protesto: 
“Protesto pelo facto do Senhor Vice Presidente, na última Assembleia Municipal, onde 
estavam só dois membros do executivo,  ter mandado  retirar só por si, da Ordem de 
Trabalhos, a reformulação do Quadro de Pessoal. 
Lamento não ter dado conhecimento até hoje de tal facto ao executivo e lembro ao 
Senhor Vereador José Manuel Cardoso, que em circunstâncias idênticas e estando o 
Executivo Municipal em maioria o Senhor Presidente da Câmara sempre pediu 
autorização ao resto dos membros, para reformular fosse o que fosse. 
Proponho que deste protesto, seja dado conhecimento ao Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal, a quem já verbalmente  havia demonstrado o meu protesto.” 
O Senhor Vice-Presidente, informou que não cometeu qualquer irregularidade uma vez 
que é ao Presidente da Câmara que compete propor ao Presidente da Assembleia 
qualquer assunto para agendamento  e tendo sido detectadas na proposta apresentada 
algumas irregularidades formais, foi proposto ao Senhor Presidente da Assembleia pelo 
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Vice-Presidente, em representação do Presidente da Câmara, no uso das competências 
próprias, que o assunto fosse retirado da ordem de trabalhos. O Senhor Presidente da 
Assembleia deu nota da proposta apresentada à Assembleia Municipal que não se 
manifestou e muito menos se opôs, pelo que é incorrecto afirmar-se que o Vice-
Presidente retirou a proposta. Mesmo que informalmente quisesse saber da opinião da 
Câmara sobre tal matéria, só se registava a presença de dois membros, não tendo o 
Senhor Vereador no momento apresentado qualquer objecção ou discordância. 
O Senhor Vereador Joaquim Quaresma Domingos, apresentou em seu nome e em nome 
do Senhor Vereador José Manuel Barbosa Direito, os melhores votos de felicidades à 
nova equipa do Executivo, que irá trabalhar em prol do Concelho durante os próximos 4 
anos. 
Finanças Municipais. 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de � 136.971,33 (cento e trinta e seis mil novecentos e 
setenta e um euros e trinta e três cêntimos). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das quinze horas, foi pelo 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 de Gerais que a redigi. 
Esta acta foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. 
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