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ACTA NÚMERO TRÊS  
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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 – Adesão do Município à “ Estrela-Côa “ -  Agência de Desenvolvimento 

Territorial da Guarda.  
2 – Apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência do ano económico de 

1997, desta Câmara Municipal . 
3 - Apreciação de quaisquer outros assuntos de interesse para o Concelho. 
Aberta a Sessão e depois de conferidas as presenças, verificou-se a ausência dos 
Senhores Deputados Sebastião Lopes de Carvalho, Carlos Alberto Fraga Viegas dos 
Santos, Luís José dos Santos Melo, José Gabriel Cleto Lopes da Rosa e Marco Daniel 
Lucas Morais, do que haviam dado prévio conhecimento, faltas que foram 
consideradas justificadas. 
Antes da ordem do dia o Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga, apresentou a 
proposta de se guardar um minuto de silêncio, em memória do Senhor José de Bastos 
Rabaça, recentemente falecido e que foi o 1º Presidente da Assembleia Municipal de 
Manteigas, após 25 de Abril de 1974. Tendo sido acolhida por unanimidade, foi por 
todos os presentes guardado um minuto de silêncio. 
Encontrando-se público na sala, o Senhor Presidente da Assembleia perguntou se 
alguém queria intervir, tendo o Munícipe José André Lucas Simão, manifestado o 
interesse de o fazer. 
O Munícipe começou por manifestar a sua preocupação pelo mau estado da Estrada 
que vai por cima da INATEL até à ponte da Fonte Santa, sobre as obras da Entrada da 
Vila, para quando a sua finalização e sobre um concurso para admissão de pessoal 
para a Câmara, que não foi anunciado no Jornal “Noticias de Manteigas”. 
O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção do Munícipe, registando 
os pontos da intervenção, dizendo que o Senhor Presidente da Câmara, iria dar 
resposta no final da Assembleia. 
O Senhor Presidente da Assembleia deu a conhecer a correspondência recebida, 
lendo a carta que foi dirigida pelo Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro, que dá 
conhecimento à Assembleia que é sócio-gerente da Firma “Dias & Pinheiro” e exerce o 
cargo de Vereador a Meio – Tempo na Câmara Municipal, e  colocou à disposição dos 
interessados para consulta a correspondência recebida. 
O Senhor Presidente da Assembleia, pôs à discussão e votação a acta da Assembleia 
anterior, cuja leitura foi dispensada por Ter sido previamente distribuída, tendo sido 
aprovada por unanimidade. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, apresentou uma declaração de voto 
sobre a acta já aprovada, tendo-se gerado na Assembleia uma acesa discussão, sobre 
a legitimidade da apresentação “á posteriori”, de declarações de voto, acabando o 
Senhor Deputado por retirar a declaração. 
Apresentou ainda o Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, uma Moção sobre o 25 
de Abril, subscrita pelos Deputados do Partido Socialista, que para os devidos efeitos 
se dá por integralmente transcrita e fica arquivada na pasta anexa a esta acta.  
Posta à votação foi a mesma aprovada por maioria com uma abstenção. 
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Entrou-se de seguida no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos: 
1 – Adesão do Município à “ Estrela-Côa “ -  Agência de Desenvolvimento 

Territorial da Guarda.  
O Senhor Presidente da Assembleia, começou por dizer que de conformidade com a 
Lei, se submetia à ratificação da Assembleia Municipal, a proposta da Câmara 
Municipal, de adesão à Agencia de Desenvolvimento “Estrela-Côa”, cujos Estatutos 
foram previamente distribuídos.  
Usou ainda da palavra para solicitar ao Senhor Presidente da Câmara, alguns 
esclarecimentos, sobre a Agência, nomeadamente, que estando a aparecer um pouco 
por todo o País estas Agências ou Associações, as mesmas devem corresponder a um 
objectivo político e que só poderão ser concretizadas se houver fundos, tanto do 
Governo Central como da União Europeia. Perguntou então se estão assegurados os 
fundos para esta Agência. 
O Senhor Deputado José Abrantes Serra, interveio, dizendo que a Câmara Municipal, 
já aderiu à ADRUSE e à A.M.C.B. e que fazia votos para que Manteigas também 
pudesse ter uma Associação de Desenvolvimento. 
O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para esclarecer a Assembleia que o 
Ministério do Plano está a apoiar todos os processos das Agências de 
Desenvolvimento. Esta Agência já tem o diagnóstico da Região, podendo candidatar  e 
desenvolver os projectos que as Câmaras têm para o III Quadro Comunitário. Além 
disso pode a Agência articular o desenvolvimento do Distrito com outros Distritos. 
Foi questionada como será a relação futura desta Agência e outras com as futuras 
possíveis regiões, tanto mais que há Concelhos que estando nestes programas 
pertencem a outras regiões no mapa aprovado na Assembleia da República para a 
regionalização. 
Nesta 1ª fase já estão sediados alguns projectos, que estão a ser realizados. É de 
salientar que além das Câmara Municipais, fazem parte da Agência outras Entidades, 
que dão mais valia à Agência.  
Posta à votação a proposta da Câmara Municipal, foi a mesma aprovado por 
unanimidade. 
2 – Apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência do ano económico de 

1997, desta Câmara Municipal . 
O Senhor Presidente da Assembleia, perguntou se alguém pretendia usar da palavra 
sobre este ponto. 
O Senhor Deputado José Martins Cleto, interveio para dizer que não estava contra, 
mas que se abstinha por não ver o trabalho feito e por não ter recebido o relatório. 
O Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao 2ª Secretário da Mesa, para proceder 
à leitura do Relatório de Actividades uma vez que o mesmo não foi distribuído aos 
Membros da Assembleia, por lamentável lapso dos Serviços, pelo que não voltaria a 
assinar a Convocatória sem a mesma vir acompanhada dos documentos que 
necessariamente terão de ser remetidos com a mesma. 
Feita a leitura do Relatório na ultima parte pelo Senhor Presidente da Assembleia pôs 
o mesmo à discussão, perguntando quem pretendia usar da palavra.  
O Senhor Deputado José Martins Cleto, questionou sobre a limpeza do Ribeiro da Vila, 
que foi efectuada por pessoal da Junta e sobre qual o alcatroamento da Estrada da 
Lapa, que havia sido efectuado. 
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A Senhora Deputada Isabel Maria C.P. Gusmão de Carvalho, perguntou quais foram 
as Escolas que foram pintadas, pois só teria dado conta que foi a Escola da Senhora 
dos Verdes e a de Sameiro, pois a Escola da Vila em 1996 ficou a meio. 
O Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga, começou por dizer que corroborava 
a posição do PP, quando votou contra o Orçamento e Plano de Actividades na última 
Legislatura, pois era realmente um Plano demasiado ambicioso e que não seria 
possível fazer num mandato aquilo que não se tinha feito em 3 anos. Por esse facto e 
também por se continuar a votar em simultâneo o Relatório e a Conta de Gerência a 
posição do P.P. é de votar contra estes documentos. 
O Senhor Deputado José Abrantes Serra, chamou à atenção como foi lido pelo Senhor 
Presidente a parte final do Relatório. 
O Senhor Presidente da Assembleia, também usou da palavra para dizer que não 
estava surpreendido pelos desvios verificados, pois o Plano de Actividades 
contemplava obras cujos projectos não estavam sequer elaborados, tendo chamado a 
atenção do Executivo, quando era Vereador. Acabou por se verificar, como disse o 
Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga, que era um Plano não exequível. O 
que resulta fundamentalmente da análise feita é a constatação de uma taxa de 
execução muito baixa, resultante de as obras não terem projectos, quando foram 
incluídas em Plano de Actividades. 
Alertou ainda para a diminuição das receitas e referiu que a forma de apresentar as 
actividades desenvolvidas é demasiado suscinta: O Plano Geral de Urbanização, não é 
comentado, gostaria de saber em que fase se encontra; Como está a Selagem da 
Lixeira e a situação da obra de Abastecimento de Água ao Concelho?  
O Senhor Deputado Francisco José Botão D’Elvas, solicitou ao Senhor Presidente da 
Câmara o esclarecimento sobre a diminuição da receita fiscal, se significa que houve 
desinvestimento. 
O Senhor Presidente da Câmara, começou por esclarecer que a conta corrente deu 
um saldo positivo. O orçamento tem desvios processuais para permitir cobrir a previsão 
de investimentos, logo não há desinvestimentos. 
Quanto ao Bairro do Alardo, houve de facto um atraso que ficou a dever-se a 
alterações resultantes da geo-morfologia do espaço de implantação. 
Sobre a Relva da Reboleira, o atraso deveu-se ao processo não ser visado pelo 
Tribunal de Contas, por exigências de Alvarás ou seja por vicissitudes processuais. 
Quanto ao Plano Geral de Urbanização, que se configurou a uma área muito concreta, 
foi mais amplo, para se poder criar uma zona mista de indústria e habitação, com o 
processo a ter de ser enviado à DRABI. 
A selagem da Lixeira, é articulada com o Ministério do Ambiente, que emana as 
directrizes, ela foi adjudicada, mas não foi ainda consignada pela A.M.C.B.. 
Quanto ao Abastecimento de Águas ao Concelho, é intenção da Câmara 
responsabilizar o empreiteiro pelo atraso, estando previsto que serão aplicadas multas. 
Os comentários não têm razão de ser pois, há projectos, há candidaturas, verificam-se 
alguns atrasos, que são formais alguns, como por exemplo o Visto do Tribunal de 
Contas na Reboleira, o Bairro do Alardo e por causas objectivas com a Cobertura do 
Mercado por atraso por parte do empreiteiro. 
Sobre a limpeza do Ribeiro, como se pode verificar houve transferências de verbas 
para as Juntas. Sobre o tapete na estrada da Lapa, foi colocado em frente à Fabrica 
das Águas. 
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O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, alertou para a calçada na estrada dos 
Serviços Florestais, que está irregular e com buracos. Também a Cobertura da Praça 
não foi iniciada em 1997. Quanto aos subsídios atribuídos, não fazia comentários, mas 
gostaria de saber se a Câmara tem critérios estabelecidos para a sua atribuição. 
O Senhor Presidente da Assembleia, perguntou se havia mais alguém que 
pretendesse usar da palavra, não se tendo verificado, passou-se de imediato à votação 
do o Relatório e a Conta de Gerência tendo tais documentos sido aprovados por 
maioria, com 2 votos contra dos membros representantes do Partido Popular, 5 
abstenções dos membros representantes do Partido Socialista e CDU – Coligação 
Democrática Unitária e 6 votos a favor dos membros representantes do Partido Social 
Democrata. 
Pelo Partido Socialista foi apresentada uma declaração de voto, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e vai ficar arquivada na pasta anexa a esta acta. 
3 - Apreciação de quaisquer outros assuntos de interesse para o Concelho. 
O Senhor Presidente da Assembleia, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara, se 
queria complementar a Informação prestada. 
O Senhor Presidente da Câmara, disse que deixava à consideração dos Senhores 
Deputados, para a colocação de alguns esclarecimentos. 
O Senhor Deputado José Martins Cleto, chamou á atenção para que os contentores do 
lixo fossem limpos antes do Verão e sobre a falta de sinalização junto à Rua Quinta de 
São Fernando onde, um camião “TIR” entrou para o Caminho da Quinta. 
Sendo meia-noite o Senhor Presidente da Assembleia solicitou à Assembleia uma 
saudação ao 25 de Abril, que foi saudado por unanimidade e aclamação. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão D’Elvas, pediu a palavra para apresentar 
uma Evocação do 25 de Abril, que depois de lida, ficou fazendo parte integrante desta 
acta. 
Continuou o Senhor Deputado por lembrar que anotou do que ficou dito que o PGU 
será apresentado dentro de 2 a 3 sessões na Assembleia. 
Também questionou sobre a solução que foi encontrada para o muro do Cemitério e a 
finalização da obra da Entrada da Vila. 
Perguntou ao Senhor Presidente sobre o processo do Provedor do Ambiente, sobre a 
adjudicação de um Projecto de Remodelação da ETAR e sobre a Estrada que vai ligar 
a Guarda à Torre. 
Sobre a Contribuição Autárquica, gostaria de saber como é feita a sua indexação. 
O Senhor Deputado José Quaresma Domingos, solicitou ao Senhor Presidente da 
Câmara, intervenção na vala que se encontra aberta junto ao Centro Cultural de Santa 
Maria, onde passam muitas crianças para o Jardim de Infância e sobre os muros 
particulares que estão caídos para a via pública. 
O Senhor Presidente da Câmara começou por saudar o 25 de Abril, fazendo votos que 
a data se perpetue na memória e prática dos Portugueses. 
Sobre as questões apresentadas pelos Senhores Deputados, irá responder dentro do 
que foi apresentado. 
Algumas questões são mais para as reuniões de Câmara. Sobre o Provedor do 
Ambiente disse que o estatuto é da Assembleia Municipal. Como vai evoluir, será esta 
Assembleia Municipal a determinar. 
Quanto à ETAR, foi feito um estudo pela DRA/Centro, que dá nota que o débito à 
entrada é 4 vezes superior àquele para o qual foi dimensionada, pois tem os efluentes 
domésticos mais os industriais. Há que reprogramar a ETAR, com tratamentos prévios 
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e já há no Proestrela, uma acção que contempla a despoluição do Rio Zêzere também 
no nosso Concelho. 
Quanto à Estrada da Guarda/Torre, já houve uma reunião em Gouveia em que 
participaram as Autarquias, o Parque Natural e J.A.E., onde ficou confirmada a 
passagem da estrada pelo Concelho de Manteigas. 
Relativamente à Contribuição Autárquica, a base é fixada em Diário da República, e 
por proposta da Câmara, sancionada na anterior Assembleia, tendo seguido os 
critérios de anteriores mandatos. Houve sim uma reavaliação por parte da Finanças, 
que deu origem a um aumento na contribuição. 
Feita a intervenção do Senhor Presidente, o Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, 
pediu a palavra para apresentar algumas questões: Sabe que está a ser elaborado um 
estudo para as obras da Escola Sede, serão que ainda vai ser este ano executado. 
Quando foi colocado o alcatrão na Rua dos Serviços Florestais, os gradeamentos das 
moradias ficaram pintalgados; quem irá efectuar a sua limpeza. No Loteamento do 
Souto Grande existe um muro de cerca de 4 metros, se cair uma criança quem é a 
entidade responsável. Sobre o atraso do alargamento das Pontes, a que são devidas. 
O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para referir que sobre a Escola 
Primária o estudo está feito, a candidatura está feita, irá proceder-se à substituição do 
telhado. Sobre as Pontes, a do Rio, ela foi prevista inicialmente ser executada de uma 
maneira, só que o terrenos mais propriamente nos encontros, houve muita dificuldade 
em se encontrar terreno firme.  Sobre a Ponte dos Frades, aguarda-se abaixamento 
das águas, sendo da inteira responsabilidade do Empreiteiro o atraso. 
O Senhor Deputado Francisco José Botão D’Elvas apresentou as seguintes 3 
propostas: 
1ª. Proposta sobre a Redes e Negativos para o Futuro, que para os devidos efeitos se 
dá por integralmente transcrita e fica arquivada na pasta anexa a esta acta, que posta 
à votação foi a mesma aprovada por unanimidade. 
2ª. Proposta sobre os “Passeios”, que para os devidos efeitos se dá por integralmente 
transcrita e fica arquivada na pasta anexa a esta acta, que posta à votação foi 
rejeitada, com 3 votos contra, 2 favor e 9 abstenções. 
3ª. Proposta sobre “A Qualidade ao Serviço do Município “,que para os devidos efeitos 
se dá por integralmente transcrita e fica arquivada na pasta anexa a esta acta, que 
posta à votação foi a mesma aprovada por unanimidade. 
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.  
 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
 
 

      
 

      
 

      


