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ACTA N.º 23/2001 

 
Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e oito dias do mês de Novembro de 

dois mil e um. 
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e um 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 António Manuel Martins 
Baptista, António José Ascensão Fraga, José Quaresma Pinheiro e Irene Paixão dos 
Santos Leitão. 

Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Câmara 
declarou aberta a reunião. 

Achada conforme, 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 art.º 87º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, a ordem 
do dia estabelecida para a presente reunião incluiu os seguintes assuntos: 

1. Pedido de subsídio formulado pelo Externato de Nossa Senhora de Fátima, 

para a realização da Festa de Natal. 

2. Alargamento da Estrada da Lapa - 2ª Fase - Indemnização aos Munícipes : José 

Paiva Registo, José Maria Prata de Carvalho, Manuel Lopes David e José 

Craveiro Leitão, pelos terrenos ocupados. 

3. Actualização dos Contratos de Arrendamento. 

Pedido de subsídio formulado pelo Externato de Nossa Senhora de Fátima, para a 

realização da Festa de Natal. 
Foi presente a carta do Externato de Nossa Senhora de Fátima, datada de 25 de 
Outubro, em que solicita um subsídio para a realização da Festa de Natal que será 
promovida pelos alunos do 11º ano, como já vem acontecendo, para toda a comunidade 
educativa 
A Câmara Municipal, após análise do pedido, deliberou, por unanimidade, atribuir um 
subsídio de 80.000$00, para a realização desta actividade. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Alargamento da Estrada da Lapa - 2ª Fase - Indemnização aos Munícipes : José 

Paiva Registo, José Maria Prata de Carvalho, Manuel Lopes David e José Craveiro 

Leitão, pelos terrenos ocupados. 
Foi presente a Informação nº 163/2001 C.R. dos Serviços Técnicos, sobre as parcelas 
de terrenos a ceder para o alargamento da Estrada da Lapa - 2ª Fase, que a seguir se 
transcreve: 
Para a execução do alargamento da Estrada da Lapa e do Caminho da Cerca foi 
necessário efectuar um acordo com os proprietários das parcelas de terreno, cujas 
plantas, na escala 1:500 e escala 1:2.000, se anexam. 
Com o fim de ser feito o pagamento das referidas parcelas, informo V. Exa. que a 
composição das mesmas estão referidas no seguinte quadro: 

 

Proprietários Parcelas Áreas (m2) Outros componentes Valor 

Manuel Lopes David A 35,0 30 videiras, 2 Oliveiras, 3 Árvores de fruto 91.000$00 
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José Maria Prata de Carvalho B 7,0 7 videiras, 1 Árvore de fruto 19.500$00 

José Craveiro Leitão C 5,0 10 videiras, 1 Árvore de fruto 19.000$00 

José Paiva Registo (*) 625,0 10 Castanheiros 200.000$00 

Nota: O valor das parcelas teve como base os seguintes preços unitários: 
1.000$00/m2/Terreno; 7.000$00/Oliveira; 9.000$00/Árvore de fruto; 500$00/Videira. 
(*) - Foi acordado um valor global para o terreno, castanheiros, remoção das pedras e 
limpeza do terreno.  
Por lapso, no quadro de proprietários das parcelas a ceder para o alargamento da 
Estrada da Lapa, referido na Acta de reunião de Câmara Municipal n.º 21/2000 datada 
de 25 de Outubro de 2000, onde se lê José Massano Isidoro deve ler-se José Abrantes 
Isidro". 
Após análise do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os 
valores apresentados e autorizar o seu pagamento. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Actualização dos Contratos de Arrendamento. 
Após analise e ponderação do assunto supra referenciado, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, aprovar a actualização das rendas nas taxas previstas na 
Portaria  n.º 1261-B/2001, 3º Suplemento do Diário da República de 31/10/2001. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Intervenção de Munícipes. 
Estando presente na sala um Munícipe, o Senhor Presidente, perguntou se queria 
intervir sendo-lhe dada a palavra. 
O Senhor António Massano Roque de Carvalho, solicitou que fosse indemnizado pela 
morte da cabra e pelos cabritos quando foi posto o herbicida na via pública, tendo já 
sido reembolsado das despesas da farmácia para salvar o restante rebanho. 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido. 

Intervenções dos Senhores Vereadores 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista, solicitou que fosse aditado um 
ponto à ordem de trabalhos: Proposta Boletim Municipal. 
O Senhor Presidente pôs à votação o aditamento à ordem de trabalhos, tendo sido 
aprovado por unanimidade. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista e a Senhora Vereadora Irene 
Paixão dos Santos Leitão solicitaram ao Senhor Presidente a inclusão de uma página 
no próximo número do Boletim Municipal, uma vez que é um fecho de ciclo e época de 
Natal, para se dirigirem aos Munícipes, questionando também se o Senhor Vereador 
António José Ascensão Fraga pretenderia faze-lo. 
O Senhor Presidente solicitou a presença do Funcionário Miguel Serra para questionar 
se o Boletim Municipal estava pronto por parte da gráfica. 
O Funcionário Miguel Serra informou que o Boletim está pronto para ser distribuído 
devendo ser entregue, com um cartão de boas festas. 
A Senhora Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão questionou se não era possível 
que a gráfica aguardasse mais dois dias para inclusão de duas páginas. 
O Senhor Presidente informou que é viável a inclusão de uma separata. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista sugeriu que o Boletim seja 
distribuído na semana do Natal como acontece normalmente e portanto depois do dia 
16 de Dezembro. Fazia todo o sentido, pois havendo eleições autárquicas dia 16, 
restaria uma semana inteira para ser distribuído. Já que tem havido tantas cautelas, 
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designadamente e a exemplo com a deliberação tomada sobre a apresentação de 
livros, para não haver uma instrumentalização. 
O Senhor Presidente informou que o Boletim Municipal não é de maneira nenhuma 
instrumental. Uma vez que está pronto irá ser distribuído. 
Depois desta apresentação, o Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista 
apresentou a proposta de o Boletim Municipal ser distribuído depois do dia 16 de 
Dezembro. 
O Senhor Presidente informou que o Boletim está preparado, que irá sair antes do dia 
16 de Dezembro com a inclusão da separata, contendo as mensagens dos Senhores 
Vereadores. 
Foi posta à votação a proposta apresentada, tendo sido rejeitada, com 2 votos contra do 
Senhor Presidente e do Senhor Vice-Presidente, 2 a favor dos Senhores Vereadores 
António Manuel Martins Baptista e Irene Paixão dos Santos Leitão e uma abstenção do 
Senhor Vereador António José Ascensão Fraga, tendo o Senhor Presidente usado o 
voto de qualidade. 
O Senhor Vereador António José Ascensão Fraga solicitou informação sobre a 
autorização da colocação de umas placas de publicidade "Lidle" que obrigam os peões 
a sair para a estrada. 
O Senhor Vice-Presidente informou que as placas foram autorizadas pelo ICERR 
estando em curso a sua rectificação da colocação. 
Questionou sobre a fase em que se encontrava o processo do Hotel da Fonte Santa. 
O Senhor Presidente informou que da parte dos projectos estão todos concluídos e 
aprovados, faltando apenas a escritura para a regularização de  uma parte do terreno. 

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 alteração nº 11/2001 no montante de três 
milhões duzentos e oitenta e quatro mil escudos (3.284.000$00) da verba inscrita na 
rubrica orçamental "08.09.04.11" - S. Gabriel, para "08.09.04.09" - Infra-estruturas para 
Distribuição Energia Eléctrica e para "09.10.01.03.01" - CEFF/Vigilância Móvel. 

Alteração Orçamental. 

De conformidade com o conteúdo da proposta n.º 15/2001, 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 "01.03.03.06", "01.03.04.01", 
"02.04.09", "04.03.06", "06.04.09", "08.04.09", "08.07.03" e "08.09.04.11", " aprovou a 
alteração proposta no montante de nove milhões cento e catorze mil escudos 
(9.114.000$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 trinta e três milhões duzentos mil 
novecentos e trinta e três escudos (33.200.933$00). 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de vinte milhões oitocentos e sessenta mil duzentos e 
trinta e  cinco escudos (20.860.235$00). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezasseis 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 
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Senhores Vereadores presentes, e por mim,                                  Chefe de Secção, 
no impedimento legal do Chefe de Divisão que a redigi. 
 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 


