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ACTA NÚMERO DOIS  
 

Aos vinte dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e noventa e oito, pelas vinte e 
uma horas, 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 do Regimento da Assembleia Municipal. 
 2 - Eleição de Um Representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia 

na Assembleia Distrital. 
 3 - Eleição de Um Membro da Assembleia Municipal para integrar a 

Comissão Concelhia de Saúde. 
 4 - Eleição do Representante das Juntas de Freguesia e seu suplente como 

delegado aos Congressos da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses. 

 5 - Empréstimo para investimento/Mercado e Feiras, processo nº 
0435/000015/887/0019, até 10.420 contos e empréstimo para 
investimentos/Desporto e Tempos Livres, processo nº 
0435/000014/987/0019, até 35.110 contos. 

 6 - Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
Aberta a Sessão e depois de conferidas as presenças dos Deputados desta 
Assembleia, verificou-se a ausência do Senhor Deputado Carlos Alberto Fraga Viegas 
dos Santos, do que havia dado prévio conhecimento, falta que foi considerada 
justificada.  
 O Senhor Presidente da Assembleia, solicitou ao 1º Secretário para proceder à 
leitura da acta da instalação da Assembleia, o que após a sua leitura foi a mesma 
aprovada por unanimidade. 
Encontrando-se público na sala, o Senhor Presidente da Assembleia perguntou se 
alguém queria intervir, tendo o Munícipe José António Abrantes Massano Monteiro, 
manifestado o interesse de intervir. 
Começou por perguntar em que situação se encontrava o processo da E.N. 338 e 232, 
como era feita a Gestão da Escola de Hotelaria de Manteigas, sobre a utilização da 
Casa da Roda, os Transportes Públicos nos fins-de-semana, qual o ponto da situação 
dos Baldios, a sinalização à Entrada da Vila e se havia alguns estudos sobre a 
ocupação dos espaços e embelezamento, nomeadamente na Fonte Santa, Jardim 
Municipal, nas Fôrneas, Chão Celorico e sobre a limpeza do circuito de manutenção de 
S. Sebastião. Para terminar e como foi chamado ao processo do Provedor do 
Ambiente, e como sendo a primeira Assembleia Municipal, não queria deixar passar a 
oportunidade para levantar o problema definitivo da nomeação do Provedor, uma vez 
que foi a anterior Assembleia a pronunciar-se sobre o assunto. 
O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção do Munícipe, registando 
os pontos da intervenção do Munícipe, perguntando ao Senhor Presidente da Câmara, 
se iria dar resposta agora ou no final da Assembleia, tendo o Senhor Presidente 
afirmado que iria responder no final. 
Ainda antes da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia, deu a palavra 
ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, que tinha manifestado 
interesse em usar da palavra. 
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Formalizou a sua preocupação sobre a E.N.232, tendo já ouvido Partidos a chamarem 
a si o começo das obras, e registando que nada indicia o seu início, gostaria de saber 
para quando o começo das obras da E.N. 232. 
O Senhor Presidente da Assembleia, usou da palavra para dizer que tanto quanto o 
que lhe foi possível saber, está a decorrer o processo de negociações dos terrenos, 
que de facto o processo está demasiado lento, considerando que no final do 1º 
semestre do corrente ano a obra irá iniciar-se e que vindo um Membro do Governo, 
visitar a 5ª Mostra de Actividades, não deixará passar a oportunidade para uma vez 
mais chamar a atenção da E.N. 232. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão D’Elvas, propôs à Assembleia Municipal que 
a Câmara Municipal elaborasse ofício a dirigir ao Ministério da Tutela e à Direcção de 
Estradas de Castelo Branco, manifestando a preocupação da Assembleia Municipal 
pelo atraso da consignação da adjudicação da E.N.232. 
O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para esclarecer que tinha dirigido um 
oficio ao Senhor Ministro do Planeamento, tendo sido informado que a J.A.E. de 
Castelo Branco iria acompanhar todo o processo, tendo o Senhor Director de Estradas 
de Castelo Branco, se deslocado à Câmara, confirmando toda a disponibilidade para 
que a obra se inicie. 
O Senhor Presidente da Assembleia deu a conhecer a correspondência recebida, 
tendo sido colocada à disposição dos interessados para consulta. 
1 - Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal. 
Tendo sido distribuído um exemplar do anterior Regimento, o Senhor Presidente da 
Assembleia, perguntou se algum Deputado tinha algo para dizer sobre o Regimento, 
lembrando que os artigos nele consignados estão de conformidade com o Decreto-Lei 
nº 100/84, podendo no entanto ser acrescentado ou retirado algum artigo. 
O Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, solicitou que teria de haver alteração 
ao artigo 6º do Regimento, sobre (Perda de Mandato), mais concretamente na alínea 
c), uma vez que a Lei nº 27/96 de 1 de Agosto, no seu artigo 8º, alínea a) diz o 
seguinte: “ Incorrem em perda de mandato os membros dos órgãos autárquicos ou das 
entidades equiparadas que: sem motivo justificado, não compareçam a 3 sessões ou 6 
reuniões seguidas, ou 6 sessões ou 12 reuniões interpoladas “. 
Posta à votação a alteração, foi a mesma aprovada por unanimidade. 
O Senhor Presidente da Assembleia pôs à votação o Regimento, tendo sido aprovado 
por unanimidade. 
2-  Eleição de Um Representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia na 

Assembleia Distrital. 
O Senhor Presidente da Assembleia, sobre este ponto sugeriu que, uma vez que estão 
na Assembleia três Presidentes das Juntas de Freguesia, que entre eles se pudessem 
entender no sentido de se poder encontrar a resposta desta Assembleia para o ponto 
em apreciação. 
Foi feito um intervalo para conversações, tendo sido retomada a Sessão, com a 
informação do Senhor Presidente da Assembleia, que não houve entendimento entre 
os Senhores Presidentes das Juntas, e que se irá votar secretamente, denominando 
por A – o Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro; B – o Presidente da Junta de 
Freguesia de Santa Maria  e C – o Presidente da Junta de Freguesia de Sameiro. 
Após a votação, foi eleito com 7 votos o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Maria, tendo sido registados 5 votos do Presidente da Junta de Freguesia de S. 
Pedro e 5 votos em branco. 
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3 - Eleição de Um Membro da Assembleia Municipal para integrar a Comissão 
Concelhia de Saúde. 

Sobre este ponto foram entregues à Mesa duas propostas, a 1ª subscrita pelo PP e a 
2ª subscrita pelo PS, que foram denominadas, A e B, em que indicam 
respectivamente, a Senhora Isabel Maria Casegas Porfírio Gusmão de Carvalho e a 
Senhora Fernanda Isento Pereira. 
Após a votação secreta, foram obtidos os seguintes resultados: Proposta A : 10 votos; 
Proposta B: 6 votos e votos em branco: 1. 
Face ao resultado da votação foi indigitada a Senhora Isabel Maria Casegas Porfírio 
Gusmão de Carvalho, para a integrar a Comissão Concelhia de Saúde, como 
representante da Assembleia Municipal. 
A Senhora Deputada Fernanda Isento Pereira, solicitou ao Senhor Presidente da 
Assembleia, se podia usar da palavra, tendo autorização, quis felicitar a Senhora D. 
Isabel e ao mesmo tempo pôs à disposição para colaborar se assim for necessário, 
com a D. Isabel. 
O Senhor Presidente da Assembleia congratulou-se com a intervenção da Deputada e 
que era um exemplo a ser tomado por toda Assembleia, em casos futuros. 
4 - Eleição do Representante das Juntas de Freguesia e seu suplente como 
delegado aos Congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
O Senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para dizer que tal como não foi 
possível no ponto 2 chegar a um consenso entre os Senhores Presidentes das Juntas, 
a Mesa da Assembleia está aberta para o recebimento de propostas, tendo sido 
apresentadas duas propostas. 
Proposta A, apresentada pelo PS, que propõe o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de São Pedro e como suplente o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Sameiro. 
Proposta B, apresentada pelo P.S.D., que propõe o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Sameiro e como suplente o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Maria. 
Após a votação, foram obtidos os seguintes resultados: Proposta A: 8 votos e a 
Proposta B: 9 votos. 
Face ao resultado, o Representante das Juntas de Freguesia e seu suplente como 
delegado aos Congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, serão o 
Presidente da Junta de Freguesia de Sameiro e o suplente o Presidente da Junta de 
Freguesia de Santa Maria. 
5 - Empréstimo para investimento/Mercado e Feiras, processo nº 
0435/000015/887/0019, até 10.420 contos e empréstimo para 
investimentos/Desporto e Tempos Livres, processo nº 0435/000014/987/0019, até 
35.110 contos. 
O Senhor Presidente da Assembleia informou os Senhores Deputados que estavam 
abertas inscrições para quem quisesse usar da palavra sobre este assunto. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão D’Elvas, pediu um esclarecimento sobre a 
capacidade de endividamento actual da Câmara. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, solicitou se havia possibilidade de ser 
entregue o mapa de endividamento, com os encargos assumidos. 
O Senhor Presidente da Câmara, usou da palavra para esclarecer a Assembleia das 
vantagens da contracção dos empréstimos através da Linha BEI, uma vez que a taxa 
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de juro será de 1%, e que no intervalo de cerca de dois anos e meio, até à negociação 
do III Quadro Comunitário, existirá  um lapso de tempo em que não haverá 
candidaturas nem financiamento. 
Após ao esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Câmara, o Senhor 
Presidente da Assembleia, pôs à votação o assunto, tendo sido aprovado por 10 votos 
a favor e 7 votos contra. 
Este ponto foi deliberado em minuta para produzir efeitos imediatos. 
O Senhor Presidente da Assembleia apresentou a seguinte declaração de voto: 
“ Não pude dar o meu acordo à autorização dos empréstimos constantes do ponto 5, 
por considerar não dever patrocinar com o meu voto favorável um investimento do qual 
discordei desde a primeira hora. Com efeito continuo a considerar que a cobertura do 
Mercado Municipal tal como se encontra projectado, sem a preocupação de estudo 
urbanístico de toda a área adjacente é um rematado disparate”. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão D’Elvas, apresentou a seguinte declaração 
de voto: 
“ Considerando que a votação se refere ao empréstimo e não à obra em si, pretendo 
precisar que não expresso qualquer opinião sobre a obra em si, bem como da sua 
oportunidade”. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, apresentou a seguinte declaração de 
voto: 
“A minha declaração de voto vai no sentido de esclarecer de que não tem nada a haver 
com o facto de ser X ou Y  o investimento ou o empréstimo. Tudo tem finalidade e 
essa finalidade é para ser cumprida, não me parece que a Câmara possa regularizar 
em tempo útil o cumprimento do empréstimo”. 
6 - Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
O Senhor Presidente da Assembleia colocou a questão ao Senhor Presidente da 
Câmara, sobre em que fase se encontrava o Plano de Urbanização. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão D’Elvas, solicitou ao Senhor Presidente da 
Câmara, o esclarecimento sobre a distribuição de Pelouros no Executivo. 
O Senhor Deputado João Lucas Leitão, perguntou qual seria o tratamento que iria ser 
dado ao muro do cemitério, à degradação da estrada do Souto do Concelho e para 
quando o encerramento da lixeira. 
O Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga, colocou as seguintes questões: para 
quando a finalização da obra da Entrada da Vila; sobre as adiantamento feitos, se a 
C.C.R.C. emitiu o parecer; o alerta à Câmara, para a colocação de um espelho que se 
encontra partido no cruzamento em S. Sebastião; com estava o Projecto das Penhas 
Douradas; que já no anterior mandato o Partido Popular, dirigiu por escrito à Câmara 
Municipal, solicitando dados sobre o vencimento do Senhor Presidente, ajudas de 
custo e despesas de representação e que até agora nada foi respondido;  
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitou ao Senhor 
Presidente da Câmara, para que os entulhos da obra da Ponte do Rio fossem 
retirados, os fogões, frigoríficos e outros materiais que se encontram nas bermas da 
estrada do Souto do Concelho fossem retirados e sobre a estrada da Lapa, em que 
fase se encontra. 
O Senhor Presidente da Câmara, usou da palavra e disse que iria responder ás 
questões que foram apresentadas. 
Em relação às questões formuladas pelas pelo Munícipe, começou por dizer que 
relativamente à EN 232, o processo estava entregue à JAE de Castelo Branco e que o 
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processo de expropriações se encontrava em curso, estando já no terreno e em 
contacto directo com os proprietários um Técnico da JAE; sobre a EN 338, a Câmara 
estava a aguardar uma resposta da JAE de Coimbra. Sobre a gestão da Escola de 
Hotelaria, a Câmara Municipal e a Região de Turismo são promotoras da Escola, mas 
como já saiu nova legislação sobre Escolas Profissionais, o assunto terá de ser 
estudado, de acordo com Legislação em vigor. Sobre a utilização da Casa da Roda, 
ela foi arrendada à Câmara, para a instalação da Escola de Hotelaria e vai ser 
equacionada dentro do sistema que foi referido. Quanto aos Transportes Públicos, já 
há cerca de 4 anos foi colocada a questão à Rodoviária Nacional, tendo respondido 
que os transportes nos fins de semana davam prejuízos à Empresa. 
Sobre o embelezamento dos espaços, a Câmara Municipal irá estudar o assunto. 
O Plano de Urbanização, está em curso, tendo a Câmara, solicitado à Equipa Técnica, 
uma área maior que irá até ao Souto do Concelho, para a resolução do problema que 
esta Assembleia conhece e que se manifestou na altura. 
Quanto à distribuição de Pelouros, não irá haver, pois é da competência do Presidente 
da Câmara e neste momento há um Vereador a meio tempo. 
O muro do cemitério de São Marcos é de facto uma preocupação, as chuvas este ano 
foram muitas, mas irá encontrar –se uma solução com a Equipa Técnica da Câmara e 
com o empreiteiro. A degradação da Estrada do Souto do Concelho, foi considerada 
no Programa das CEFF, o que poderá vir a ser melhorada e sobre a Lixeira, o 
processo está sediado na Associação dos Municípios da Cova da Beira e aguarda-se a 
todo o momento que se irão iniciar os trabalhos a selagem, uma vez que o lixo já está 
à bastante tempo a ser depositado no Souto Alto. 
Quanto à conclusão da obra da Entrada da Vila, a fiscalização é do GAT da Guarda e 
a Câmara está a aguardar informação sobre a obra. 
O estudo das Penhas Douradas, está a ser criado um GTL para o efeito, que foi 
sancionado pela CCRC. 
Sobre os entulhos das obras da Ponte do Rio, já foi alertado o empreiteiro para a sua 
remoção e em relação a outros entulhos irão ser retirados. 
O Senhor Deputado Manuel da Silva Carvalhinho, apelou à Assembleia para deixarem 
os partidos fora da porta, defendendo os interesses da terra. 
O Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo, apresentou ao Executivo a proposta 
de se fazer uma Galeria de fotografias dos Presidentes da Câmara, tendo a proposta 
sido aprovada por unanimidade. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão D’Elvas, apresentou a seguinte proposta: 
“ Considerando o mau ambiente criado neste espaço público, pelo tabaco que se tem 
vindo a fumar nesta Sala durante a Sessão, proponho que a partir deste data 20/2/98 
seja expressamente proibido fumar dentro da Sala, durante as Sessões”. 
Posta à votação a proposta foi aprovada com 11 votos a favor, 4 votos contra e 2 
abstenções. 
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Mesa, 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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