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CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS
ACTA N.º 24/2002
Acta da reunião extraordinária realizada aos vinte e nove dias do mês de Novembro de
dois mil e dois.
Aos vinte e nove dias do mês de Novembro de dois mil e dois, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, da Câmara Municipal de Manteigas, sendo onze horas e trinta
minutos e na sequência da convocatória efectuada nos termos da Lei, reuniu
extraordinariamente a Câmara Municipal, tendo como ponto único, na ordem de
trabalhos a " Apreciação e Votação das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de
Investimentos e Actividades mais Relevantes) para o ano 2003 e Proposta do
Orçamento para o ano 2003.
Nesta conformidade, foi aberta a reunião pelo 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.
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.
Os documentos apresentados foram distribuídos previamente e as acções
contempladas advêm do corrente ano salvo as que foram concluídas e, as que foram
apresentada em reunião de 13 do corrente mês: Alargamento da Rua Entre Hortas (para
ampliação do Centro de Saúde);Cobertura da Tipografia - Restaurante; Cobertura da
Caixa Agrícola - Quiosque; Casa do Guarda do Souto do Concelho - Candidatura; Casa
da Fraga; Quiosque de Informação aos Cidadãos; Criação do Site Institucional da
Câmara Municipal – Candidatura; Ligação de Vale de Amoreira a Verdelhos Candidatura; Caminho da Regadas - Candidatura; Manteigas em Movimento Candidatura; Asfaltamento Poço do Inferno - Sarnadas; Espaço Internet - Posi Candidatura; Electrificação do Caminho das Coanheiras/Regateira - AGRIS Candidatura e Aquisição de viatura (Actividades Desportivas).
Os Senhor Vereadores Joaquim Quaresma Domingos e José Manuel Barbosa Direito,
solicitaram alguns esclarecimentos sobre algumas acções tendo sido esclarecidos.
Após análise a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as Grandes
Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Actividades mais Relevantes)
para o ano 2003 e Proposta do Orçamento para o ano 2003, em que a receita de igual
montante à despesa, se cifra em seis milhões duzentos e oitenta e dois mil e oitenta e
três euros (6.282.083,00) €.
Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Actividades mais
Relevantes) para o ano 2003 e Proposta do Orçamento para o ano 2003 que aqui se
dão por integralmente reproduzidos, vão, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei n.º
45362, na sua actual redacção que lhe foi dada pelo artigo único do Decreto-Lei n.º
334/82, de 18 de Agosto, depois de assinados pelos Membros do Executivo Camarário
e por eles rubricadas todas as folhas, ser arquivados na pasta anexa a esta acta.
Mais foi deliberado, remeter à próxima Assembleia Municipal, para aprovar as Opções
do Plano e Orçamento, de conformidade com a alínea b) do nº 2 do artº 53º da Lei nº
169/99 de 18 de Setembro com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de
Janeiro.
Os Senhores Vereadores Joaquim Quaresma Domingos e José Manuel Barbosa Direito,
apresentaram a seguinte declaração de voto:
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" As GOP e orçamento para 2003 não alteram a linha de continuidade, nem tão pouco
as linhas de desenvolvimento estratégico local e o plano plurianual de Investimentos.
Na linha de orientação com que temos pautado a nossa colaboração com a maioria do
executivo, criticando construtivamente, mantemos o nosso empenhamento no projecto
da Piscina Aquecida e Ringue de Gelo, já que a Reabilitação de S. Gabriel deixou de ser
um investimento relevante.
Sem dúvida que o ano 2003 é um ano histórico para o Centro Histórico de Manteigas,
investimento que nós consideramos de primeira prioridade a par da revisão do PU e
PDM.
Da análise do Orçamento verificamos que não há desvirtuamento das GOP por nós
votado favoravelmente, independentemente, da necessidade de alguns esclarecimentos
sobre algumas verbas orçamentadas para 2003, nomeadamente os 738.161 euros
previstos para a obra de Concepção Construção da Pista de Sky Sintética, obra já
inaugurada no corrente ano e que de acordo com a Reprogramação da Candidatura
aprovada em 23.01.02 por esta Câmara “toda a verba não financiada pela candidatura é
da responsabilidade do consórcio”.
Votamos pois, favoravelmente, os documentos previsionais da autarquia, sugerindo que
futuramente, a análise destes instrumentos de trabalho de grande importância para o
Município, sejam analisados em sessão ordinária e não extraordinária, alvitre que já
tínhamos feito durante a apreciação do Orçamento para 2002.
Os Vereadores do Partido Socialista.”
O Senhor Vice-Presidente solicitou a presença do Senhor Engenheiro Técnico
Topógrafo João Carvalhinho para esclarecimentos sobre a Reprogramação da
Candidatura.
Referiu o Técnico que na sequência da aprovação das alterações apresentadas em
reunião de Câmara datada 23-01-2002, foi elaborada uma reprogramação física e
financeira da candidatura da mencionada obra.
A reprogramação da candidatura foi aprovada em unidade de gestão em 22-10-2002 e
homologada em 26-11-2002 com valor elegível total de 2.417.498,37 Euros, nos quais
se inclui o valor final de 515.747,03 Euros, referente a trabalhos contratuais e o valor de
222.413,97 Euros, referente a 50% dos trabalhos a mais (444.827,93).
Este valor inscrito em orçamento no ano de 2003 justifica-se por não ser previsível o
reembolso da candidatura ainda no decorrer do ano 2002, uma vez que a homologação
da candidatura só ocorreu em 26/11/2002 e a reprogramação da candidatura está em
apreciação no Tribunal de Contas para recolha de Visto.
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das treze 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, que a
redigi.
Esta acta foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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