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ACTA N.º 24/2001 

 
Acta da reunião ordinária realizada aos doze dias do mês de Dezembro de dois 

mil e um. 
Aos doze dias do mês de Dezembro 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 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. 

O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista, não se encontrava 
presente, por motivo de falecimento de um familiar, falta que foi considerada justificada. 

O Senhor Vereador António José Ascensão Fraga, não se encontrava presente, 
por estar de férias, falta que foi considerada justificada. 

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. Concessão da Exploração de um Posto de Venda na Casa-Abrigo junto à Nave 

de Santo António - Abertura de Propostas. 

2. Entrega à Câmara Municipal de Manteigas de documentos pessoais do Senhor 

José de Bastos Rabaça. 

Concessão da Exploração de um Posto de Venda na Casa-Abrigo junto à Nave de 

Santo António - Abertura de Propostas. 
No seguimento da deliberação camarária de 24 de Outubro do corrente ano e do edital 
de 25 de Novembro do corrente ano, foi presente a proposta de Maria Natália dos 
Santos Pereira, residente no Peso – Covilhã, com o seguinte valor: 
Maria Natália dos Santos Pereira ..................................................................... 55.000$00 
Após analise da proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, entregar a 
concessão de exploração até final do ano de 2004, do Posto de Vendas de artigos 
regionais, a funcionar na casa-abrigo, sita no cruzamento da E.N. 338 com a Estrada do 
Gavião, um pouco antes da Nave de Santo António, a Maria Natália dos Santos Pereira, 
pela quantia de cinquenta e cinco mil escudos (55.000$00) mensais. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Entrega à Câmara Municipal de Manteigas de documentos pessoais do Senhor 

José de Bastos Rabaça. 
Foi entregue à Câmara Municipal pela Família do Senhor José Bastos Rabaça um 
conjunto de documentos relativos à sua participação na vida política pública 
designadamente extractos de Jornais, registos da Polícia Política - PIDE/DGS e também 
correspondência sobre a causa pública antes de 25 de Abril de 1974. 
Pelo interesse e participação activa, a favor da democracia, antes e depois de 25 de 
Abril de 1974, do conterrâneo, Senhor José Bastos Rabaça, a Câmara Municipal 
integrará nos seus arquivos a referida documentação. 
Do facto dará nota à Família e fará os necessários agradecimentos. 
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Alteração da reunião de Câmara de 26/12/2001. 
Considerando que a reunião do Executivo de 26/12/2001, coincide com a celebração 
das Festas Natalícias, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar a reunião 
para o dia 28 (sexta-feira), fazendo publicitar esta alteração. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

Centro Paroquial de Assistência de S.Pedro. 
Foi presente a carta datada der 11 de Dezembro do corrente ano, do Centro Paroquial 
de Assistência de S.Pedro, em que solicita a oferta da água gasta na obra de limpeza 
das paredes e do telhado do Centro, que ascende ao montante de 254.520$00. 
A Câmara Municipal, tendo em conta que é uma IPSS, dado que houve obras de 
caracter excepcional e sendo uma Instituição já reconhecida pela Câmara, foi deliberado 
por unanimidade, isentar o Centro Paroquial do pagamento deste recibo. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  

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 12/2001 no montante de 
quinhentos e sessenta e nove mil escudos (569.000$00) da verba inscrita na rubrica 
orçamental "08.09.04.11" - S. Gabriel, para "06.09.02.02" - Aquisição de Edifícios 
Degradados e para "06.09.04.07" - Caminhos Agrícolas e Rurais. 

Alteração Orçamental. 
De conformidade com o conteúdo da proposta n.º 16/2001, 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 "01.03.01.01.03.02" e "08.09.04.11",  
aprovou a alteração proposta no montante de quatro milhões cento e vinte e nove mil 
escudos (4.129.000$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 vinte e três milhões quatrocentos e 
setenta mil oitocentos e cinquenta e nove escudos (23.470.859$00). 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de quatro milhões setecentos e trinta e sete mil 
setecentos e quarenta e um escudos (4.737.741$00). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das quinze 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 Secção, no 
impedimento legal do Chefe de Divisão que a redigi. 
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