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ACTA NÚMERO DOIS 
 

Ao primeiro dia do mês de Março de dois mil e dois, pelas vinte 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 do Regimento da Assembleia Municipal. 
2. Eleição de Um Representante das Juntas de Freguesia na Assembleia 

Distrital. 
3. Eleição do Representante das Juntas de Freguesia e seu Suplente como 

delegado aos Congressos da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses. 

4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para adesão à 
Agência de Desenvolvimento Regional para o Sistema de Informação da 
Região Centro. 

5. Apreciação e aprovação das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 
Investimentos e Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica) e da 
Proposta do Orçamento para o ano 2002. 

6. Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
Aberta a sessão e após o Senhor Presidente da Assembleia Municipal endereçado os 
cumprimentos aos presentes, procedeu-se à chamada dos Deputados, registando-se 
as seguintes presenças: José Abrantes Serra, João Adelino Paixão Salvado, José 
Fernando Carona Leitão, João Lucas Leitão, António Lívio Martins Roque, Lúcia 
Fernandes Almeida Paiva, João Clara Assunção, José Manuel Novo de Matos, José 
Quaresma Domingos, Luís Pedro Matos Soares e Joaquim Fernandes Albuquerque. 
Não estiveram presentes os Deputados do Partido Socialista. 
De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, face à dúvida levantada 
pela Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão na última Assembleia, com a 
eleição da Mesa, referiu estar disponível para em conjunto com todos os Deputados, se 
necessário, analisar a situação. Porém, face à ausência dos Deputados do PS e às 
opiniões entretanto expressas sobre este assunto pelos restantes Deputados, ficou 
claro em todos os agora presentes a correcção da votação da mesa e a necessidade 
de colaboração entre todos, independente da ideologia política e da, formação 
profissional específica de cada. É importante o conjugar de esforços em benefício do 
Concelho. 
Prosseguindo e antes de dar início à Ordem de Trabalhos o Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal referiu a necessidade de ser ratificada a acta nº 22 de 01/09/22 
referente à última Assembleia Municipal da anterior legislatura, pelos Deputados que 
tivessem transitado para a actual legislatura. Posta à votação foi a mesma aprovada 
com três votos a favor e oito abstenções. 
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De seguida procedeu à leitura da acta número um de cinco de Janeiro de dois mil e 
dois da presente legislatura, tendo a mesma sido aprovada com onze votos a favor, 
logo por unanimidade dos presentes. 
Antes do início da Ordem de Trabalhos, foi lida pelo Senhor Presidente a 
correspondência recebida. Entre ela, destaque para a carta recebida pelo actual 
Governador Civil da Guarda, um natural de Manteigas que foi recentemente 
empossado e que manifestou toda a sua disponibilidade. Foi retribuído um voto de 
regozijo. 
Foi referido ainda a nomeação do Senhor Presidente da Câmara para a Presidência da 
Associação de Municípios da Cova da Beira e da Assembleia da ADRUSE. 
Em continuação, o Senhor Presidente deu início aos tema da Ordem de Trabalhos, 
pela ordem constante da convocatória. 
Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal. 
Conforme indicação, recebida da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
esta entidade está a organizar um Regimento tipo. 
Assim o PSD propôs que fosse constituída uma Comissão de 6 elementos, sendo 3 do 
PSD, 2 do PS e 1 da CDU para proceder ao estudo, alteração e adaptação do novo 
regimento. Esta proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta para produzir 
efeitos imediatos. 
Eleição de Um Representante das Juntas de Freguesia na Assembleia Distrital. 
O PSD apresentou uma proposta com o nome do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Santa Maria, a qual, após voto secreto, foi aprovado por 11 votos. 
Eleição do Representante das Juntas de Freguesia e seu Suplente como 
delegado aos Congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
O PSD apresentou uma proposta com os nomes do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Sameiro como efectivo e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Vale de Amoreira como suplente. Feita a votação por voto secreto, foram aqueles 
nome aprovados com 11 votos a favor. 
Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal para adesão à Agência 
de Desenvolvimento Regional para o Sistema de Informação da Região Centro. 
Após terem sido dadas explicações ao Senhor Deputado José Manuel Novo de Matos, 
a solicitação do próprio, pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, sobre vários 
aspectos da participação da Câmara Municipal  naquela Agência de Desenvolvimento 
Regional, e dos possíveis benefícios para o Concelho, foi a proposta aprovada por 
unanimidade. 
Fez-se de seguida uma pequena pausa no trabalhos. 
Apreciação e aprovação das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de 
Investimentos e Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica) e da 
Proposta do Orçamento para o ano 2002. 
Retomados os mesmos, o Senhor Presidente da Câmara, fez uma apresentação clara 
e detalhada das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e 
Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica) e da Proposta do Orçamento para 
o ano 2002, esclarecendo a nova metodologia para a elaboração do orçamento, e a 
possibilidade do mesmo poder ser rectificado durante o decorrer do ano, de cada vez 
que se verificarem alterações nas receitas. 
Após a conclusão da apresentação, o Senhor Presidente da Assembleia, perguntou 
aos Senhores Deputados se tinham algo a referir. 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANTEIGAS 

 

5

O Senhor Deputado José Manuel Novo de Matos, referiu que após quatro anos de 
ausência da actividade política em Manteigas, se congratula pela formula da 
apresentação do orçamento, independente do conteúdo, que lhe pareceu exaustivo e 
por conseguinte de análise dificil. Ficou com algumas dúvidas que no entanto espera 
esclarecer nas próximas Assembleias. 
Não tendo havido mais intervenções, foi posto à votação as Grandes Opções do Plano 
(Plano Plurianual de Investimentos e Actividades mais Relevantes da Gestão 
Autárquica) e da Proposta do Orçamento para o ano 2002, que foi aprovado por 
unanimidade e em minuta para produzir efeitos imediatos. 
Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
O Senhor Deputado José Manuel Novo de Matos, lembrou a questão da eleição do 
Provedor do Ambiente que já vem de outras legislaturas. Referiu ainda a possibilidade 
da Câmara poder candidatar junto dos CTT à publicação de temas do Concelho numa 
colecção de selos. 
De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia referiu a apresentação de uma Moção 
do PSD, referente ao entendimento obtido acerca do diferendo relativo aos baldios das 
freguesias de S.Pedro e Santa Maria e que opunha a Comunidade Manteiguense e os 
Serviços Florestais. 
Esta Moção foi aprovada por unanimidade. 
Por último, foi presente uma proposta do PSD, para que se realize uma vez por ano, 
uma Assembleia em cada uma das Juntas de Freguesia, começando a primeira por 
Vale de Amoreira, devendo aí realizar-se já a próxima. 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. 
Para terminar, o Senhor Presidente referiu a necessidade dos Deputados indicarem em 
impresso próprio ao dados de conta bancária para recebimento da compensação pelo 
trabalho desenvolvido. 
Finalizou a Assembleia referindo-se ao programa das Comemorações do Feriado 
Municipal do próximo dia 4 de Março. 
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.  
 
 

      
 

      
 

      


