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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANTEIGAS
ACTA NÚMERO DOZE
Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de dois mil e três, pelas catorze horas e
trinta minutos, reuniu-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Sessão
Ordinária, para o que tinha sido convocada pelo seu Presidente, nos termos da Lei, a
Assembleia Municipal deste Concelho, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Aprovação da acta da sessão anterior;
2. Período de antes da ordem do Dia
3. Período da Ordem do Dia:
3.1 Eleição de um Presidente da Junta de Freguesia, para representar as
Freguesias no Conselho Municipal de Educação.
4. Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho.
Aberta a sessão, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal endereçou os
cumprimentos a todos os presentes e aos munícipes presentes nesta Assembleia.
Estavam presentes os seguintes Senhores Deputados:
Irene Paixão dos Santos Leitão, João Adelino Paixão Salvado, Albino Saraiva Cardoso,
Carlos Manuel Abrantes Ferrão, Umberto Massano Leitão, João Lucas Leitão, António
Manuel de Lemos Santos, António Lívio Martins Roque, Germano da Graça Morais,
Lúcia Fernandes Almeida Paiva, José Gabriel Cleto Lopes da Rosa, João Clara de
Ascensão, Fernanda Isento Pereira, José Manuel Novo de Matos, Luís Pedro Matos
Soares, José Massano Pinheiro, Francisco Martins Lucas e Joaquim Fernandes
Albuquerque.
Foram considerados de acordo com a Lei os pedidos de substituição previamente
solicitados pelos Senhores Deputados, José Fernando Carona Leitão, Germano de
Jesus Mamede Cleto, Delfina da Graça Matos Guedes Monteiro e José Quaresma
Domingos.
O Senhor Presidente da Assembleia apresentou um voto de pesar pelo falecimento do
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, José Martins Cleto e pediu
um minuto de silêncio em sua memória.
Apresentou também um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Dr. José David
Lucas Baptista.
Entrando-se no ponto da ordem de Trabalhos – Aprovação da Acta da Sessão
Anterior.
A Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão, solicitou uma redacção objectiva
e sintética da acta, propondo que os próprios intervenientes fizessem chegar as várias
intervenções, pois a acta terá que sofrer muitas alterações e correcções.
O Senhor Deputado João Lucas Leitão, também formulou que a acta fosse corrigida.
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso questionou porque é que algumas das
suas intervenções não constaram da acta.
O Senhor Deputado José Manuel Novo de Matos, corroborou as opiniões dos
intervenientes, pois existem muitas omissões e terá que haver muitas correcções.
O Senhor Presidente da Assembleia sugeriu que fossem ouvidas as cassetes e que
depois se rectificasse a acta.
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Ficou entendido que cada Deputado que interveio na sessão, fizesse chegar as suas
intervenções para se corrigir a acta, ficando para a próxima Assembleia a sua
aprovação.
Apresentou os cumprimentos à nova Junta de Freguesia de São Pedro, na pessoa do
Senhor Presidente Francisco Martins Lucas.
O Munícipe José Duarte Sabugueiro Batista presente na sala solicitou ao Senhor
Presidente se podia intervir, tendo-lhe sido dada a palavra.
Em virtude da extensão e dos diversos assuntos abordados não serem perceptíveis na
sua explanação foi solicitado ao Munícipe pelo Senhor Presidente da Assembleia um
documento escrito com a sua intervenção, que ficará apenso à acta. O Munícipe
concordou e ficou de a apresentar oportunamente.
Período de antes da ordem do Dia.
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos usou da palavra para formalizar
um voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Martins Cleto, que passou a ler,
que para os devidos efeitos fica a fazer parte integrante desta acta, e que foi assinado
por todos os Senhores Deputados da Assembleia, para ser enviado à Família e para
publicação no Jornal “Noticias de Manteigas”.
Apresentou também um voto de congratulação pelos 385 anos da Santa Casa da
Misericórdia.
O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu o voto de congratulação em nome dele
e da Mesa da Santa Casa.
Eleição de um Presidente da Junta de Freguesia, para representar as Freguesias
no Conselho Municipal de Educação.
Foram apresentadas duas listas, uma do PSD, indicando como representante o
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sameiro, que foi denominada lista A e
outra do PS, indicando como representante o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de São Pedro, que foi denominada lista B.
Após a votação por escrutínio secreto e abertos os boletins foram obtidos os seguintes
resultados:
Lista A: 11 votos a favor; Lista B: 7 votos a favor e 1 voto nulo.
Fica a representar as Freguesias no Conselho Municipal de Educação, o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Sameiro.
O Senhor Presidente da Assembleia procedeu a um intervalo de cerca de 5 minutos.
Retomados os Trabalhos entrou-se no ponto, Apreciação de qualquer outro assunto
de interesse para o Concelho, tendo-se inscrito os Senhores Deputados, José
Manuel Novo de Matos, Umberto Massano Leitão, Albino Saraiva Cardoso, Irene
Paixão dos Santos Leitão, António Manuel de Lemos Santos.
O Senhor Presidente da Assembleia antes de dar a palavra aos Senhores Deputados,
apresentou o pedido formulado pelo Senhor Deputado José Fernando Carona Leitão,
para a suspensão do seu mandato devido a motivos profissionais.
De acordo com a Lei, suspensão deve ser apreciada e votada pela Assembleia, por
escrutino secreto.
Após a votação, obteve-se o seguinte resultado: 8 votos favor; 9 votos contra; 1
abstenção e 1 voto branco; foi deliberado não dar provimento ao pedido de suspensão.
Passou-se de seguida às intervenções dos Senhores Deputados, apresentando o
Senhor Deputado José Manuel Novo de Matos, uma proposta sobre a má sinalização
na saída para Manteigas, na A23, mais propriamente, quem vem de Lisboa; propondo
que seja contactada a Entidade que é responsável pela sinalização.
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O Senhor Deputado Umberto Massano Leitão, interveio para dizer que apreciou a
atribuição dos subsídios às Associações, mas pensa que a Câmara Municipal, deveria
ter legitimidade para averiguar a forma como é gasto esse subsídio, tendo referenciado
a este propósito a Comissão de Festas de Santa Eufêmia e o Rancho da Casa do
Povo, nomeadamente, no Festival dos Ranchos, nas despesas de transporte e
alimentação dos ranchos presentes. Deixou este alvitre ao Senhor Presidente da
Câmara.
Também fez um apelo ao Senhor Presidente para que fosse resolvido o assunto do
terreno que se situa no Bairro do Outeiro, pois o proprietário está ainda à espera de
uma resposta.
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, solicitou ao Senhor Presidente os termos
em que foi protocolado o contrato entre a Câmara Municipal de Manteigas e as Águas
do Zêzere e Côa e solicitou que lhe fosse apresentado o documento do Protocolo com
todos os elementos, nomeadamente, nas receitas e despesas até à presente data.
O Senhor Presidente da Câmara informou o Senhor Deputado que o Protocolo foi
assinado de acordo com o que foi estabelecido, não lhe seria entregue nesta sessão,
pois a sua exigência está fora da competência própria de um Deputado e que só
através da Mesa da Assembleia lhe seria fornecido.
A Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão, solicitou alguns esclarecimentos,
por parte do Senhor Presidente da Câmara, sobre a atribuição de subsídios às
Colectividades e Associações do Concelho, nomeadamente o critério na atribuição às
IPSS; e porque é que a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Graça, não foi
contemplada; para uma explicação do projecto de execução do Jardim da Entrada da
Vila; qual foi a comparticipação da Autarquia na Feira que se realizou na Relva da
Reboleira e sobre a negociação directa de um posto de venda na Casa Etnográfica.
O Senhor Presidente sobre estes assuntos, informou que a Câmara procedeu à
atribuição dos subsídios, após a entrega do relatório, contas e do plano de cada
Colectividade. Quanto ao subsídio para Comissão de Festas de Nossa Senhora da
Graça, este já foi atribuído. O projecto do Jardim da Entrada da Vila está ao dispor
para quem o quiser consultar. Relativamente à comparticipação, ainda não foi
efectuada, por não estarem contabilizadas as receitas e despesas.
Sobre a negociação directa, o Senhor Presidente, informou que depois de vários
concursos abertos os mesmos ficaram desertos e a Câmara Municipal, mandatou na
sua pessoa a negociação, dando sempre conhecimento ao Executivo das possíveis
negociações.
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos, interveio no sentido de solicitar
alguns esclarecimentos.
Questionou sobre o desenvolvimento do Projecto do Ringue de Gelo e Piscina,
manifestando a sua discordância sobre a solução de 2 pisos no estudo prévio, se
existe alguma solução na evolução do estudo prévio para o projecto sem ser a
construção de 2 pisos.
Sobre a concessão dos Resíduos Sólidos à Empresa de Águas do Zêzere e Côa, o
que lhe chegou ao conhecimento é que as tarifas iriam aumentar substancialmente.
Perguntou se haverá alguma verdade sobre esta matéria.
Relativamente ao tratamento dos efluentes do Concelho, questionou se estão ou não
consignados os trabalhos.
Qual foi a proposta apreciada da beneficiação entre as estradas 338 e a 232.
O Senhor Presidente informou que sobre as Piscinas e Ringue de Gelo, já foram
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ultrapassados os problemas de impacto da envolvente ao Inatel, com o
acompanhamento do Senhor Presidente do INATEL e com os pareceres favoráveis
das diversas Entidades.
A concessão dos resíduos sólidos à Empresa advém duma determinação de DecretoLei e já estava preconizada esta concessão. Existe uma entidade reguladora e já foi
feito um estudo para esta matéria, e como se pode verificar estão a ser colocados os
ecopontos no Concelho.
O sistema de efluentes do Concelho de Manteigas, já foi adjudicado e irão ser
consignados os trabalhos brevemente, sendo a sua consignação em Manteigas.
Sobre a Estrada Regional foi um projecto que a Câmara Municipal encomendou, para
que o processo de negociação com o ICERR para a transferência deste troço para a
Autarquia, seja entregue com os arranjos necessários, antes da entrega definitiva.
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, solicitou um esclarecimento ao Senhor
Presidente, sobre se tinha conhecimento da abertura de concurso da Estrada 338,
tendo o Senhor Presidente referido que tinha conhecimento da intenção de abertura de
concurso.
Referiu-se à informação recebida sobre a reunião com a Câmara Municipal da Guarda
sobre a ligação por Gonçalo à A23 e se os Túneis ficaram esquecidos.
O Senhor Presidente, sobre esta matéria, informou que nunca deixou de falar com os
vários Ministros, mantendo sempre a posição da construção dos Túneis.
Alertou para que fosse efectuado um diagnóstico das insuficiências e carências para o
novo PDM e que sendo possível em ligação com o PU.
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos, deixou algumas sugestões,
para melhorar algumas obras que estão em curso, nomeadamente, com a obra do
Jardim da Entrada da Vila, onde está previsto um quiosque, convidando o Senhor
Presidente da Câmara Municipal, para uma deslocação a Gouveia, onde foi
recentemente instalado um quiosque desse tipo.
Existe também um equipamento na Suíça semelhante ao que se pretende instalar Piscina de Água Quente - que deveria ser visitado.
Falta uma placa indicativa da realização da obra do Arquivo Municipal. Sobre o Nicho
de Santo Amaro, chegou ao seu conhecimento que já haveria um projecto em
substituição do que está executado e gostaria de o conhecer.
Relativamente ao flagelo dos incêndios que deflagraram a nível do País, é de realçar
que o Concelho de Manteigas, não foi atingido, o que leva a pensar que deveria haver
um estudo para o apuramento da prevenção que de facto houve no Concelho e que
poderia ser exemplo para outros Concelhos.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, pelo
que deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida,
comentada e votada, será assinada.
______________________________
______________________________
______________________________
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