
  LIVRO DE ACTAS Nº 8 
  ACTAS DO MANDATO 2009/2013  
 Pág.3 
 

 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANTEIGAS  
 

 
  Acta nº 2 da Assembleia Municipal — 18 Dez.2009 

 ----------------- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANTEIGAS -----------------  

 --------------------------------------- DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009 ----------------------------------------  

 ------------------------------------------------- ACTA NÚMERO DOIS -------------------------------------------------  

------------No dia dezoito do mês de Dezembro de dois mil e nove reuniu, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de Manteigas, convocada nos termos da Lei, sob a 

presidência do seu Presidente, Senhor António Manuel de Lemos Santos, coadjuvado pelos 

Senhores Albino Saraiva Cardoso e Daniel António Quaresma Costa, respectivamente Primeiro e 

Segundo Secretários, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------  

 ----------- Tomada de Posse do Senhor Renato Carvalho Barbosa, como Deputado da A.M. -----  

 ----------- Ponto um: Período Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto um, um: Intervenção do Público. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto um, dois: Informação da correspondência recebida e prestação de informações. ----  

 ----------- Ponto dois: Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois, um: Aprovação da acta da sessão anterior. --------------------------------------------- 

 ----------- Ponto dois, dois: Apreciação e Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal. --------- 

 ----------- Ponto dois, três: Eleição de um Presidente da Junta de Freguesia para o Conselho Muni-

cipal de Educação, em representação das Freguesias. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois, quatro: Eleição de um Presidente de Junta para Integrar a Assembleia Distri-

tal da Guarda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois, cinco: Eleição de um Presidente de Junta para a Comissão Municipal Defesa 

da Floresta contra Incêndios.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois, seis: Eleição de um Deputado para integrar o Conselho Local de Acção 

Social. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto dois, sete: Designação de dois Representantes para a Comissão Organizadora da 

Mostra Actividades. 

 --------- Ponto dois, oito: Eleição de um Autarca de Freguesia para o Conselho Cinegético Munici-

pal. ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Ponto dois, nove: Eleição de quatro pessoas designadas pela Assembleia Municipal, de 

entre cidadãos eleitores, para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. -------------------------  

 ----------- Ponto dois, dez: Eleição de três Deputados Municipais para integrar a Assembleia da 

COMURBEIRAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois, onze: Eleição de um representante da Assembleia Municipal para integrar a 

Comissão de Acompanhamento do PDM de Manteigas. --------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto dois, doze: Eleição do Representante das Juntas de Freguesia e seu Suplente 

como delegado aos Congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses. -----------------  

 ----------- Ponto dois, treze: Propostas de alterações ao Regulamento do PERID e PAPF. -------------  

 ----------- Ponto dois, catorze: Apreciação e Aprovação do Plano e Orçamento para 2010. -------------  

 ----------- Ponto três: Informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. --------  

 ----------- Foi ainda aditado à ordem de trabalhos o ponto: “Apreciação, discussão e votação da 

proposta de alteração à estrutura orgânica da Câmara Municipal”, que previamente foi enviado por 

ofício. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estiveram presentes nesta sessão e assinaram a lista de presenças para além do Senhor 

Presidente da Mesa e Senhores Secretários, os Senhores Deputados Municipais: João Adelino 

Paixão Salvado, Manuel José Correia Silva Carvalhinho, Fernanda Isento Pereira, Maria João 

Esteves Negrão Ramos, José Manuel Abrantes Lopes (em substituição de Luís Miguel Cardoso 

Direito da Graça), Nuno Manuel Matos Soares, Umberto Massano Leitão, Alfredo Serra Carvalho 

Marcelo, José Manuel Novo de Matos, João Matos Leitão, Renato Carvalho Barbosa, Luís Pedro 

Matos Soares, Paulo Manuel Santos Costa, Francisco Martins Lucas e Joaquim Fernandes Albu-

querque. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Deputado Luís Miguel Cardoso Direito da Graça, justificou a sua ausência e 

pediu substituição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Faltou o Senhor Deputado António Júlio Leitão Garcia. ----------------------------------------------  

 ----------- Estiveram também presentes o Senhor Presidente e os Senhores Vereadores da Câmara 

Municipal de Manteigas, António José Ascenção Fraga, José Manuel Custódia Biscaia e Marco 

Alexandre Lucas Veiga. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Às vinte horas e quarenta minutos, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão, 

dando posse ao Senhor Deputado Renato Carvalho Barbosa. ------------------------------------------------  

Aceitou inscrições dos munícipes que quiseram intervir no primeiro ponto da ordem de trabalhos. -  

 -------------------------------------- PONTO 1.1 DA ORDEM DE TRABALHOS ----------------------------------  

 -------------------------------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------  

-----------O Senhor Munícipe José Samuel  começou por cumprimentar a nova Assembleia Munici-

pal desejando que o mandato que se vai iniciar seja próspero para a Vila de Manteigas e para os 

Manteiguenses. Como Presidente do Grupo Motard tem vindo a aportar ideias para a Câmara 

Municipal e começando pelo Plano Rodoviário, mais concretamente a EN 338 que liga Manteigas 
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às Penhas da Saúde, em que muitos turistas quando querem irem praticar ski ficam bloqueados 

devido à falta de limpeza pelos camiões do Centro de Limpeza. Espera que Manteigas venha a ter 

bons acessos para que haja mais turismo.--------------------------------------------------------------------------  

Também gostava de saber qual a situação do SkiParque, dado que lhe chegou ao conhecimento 

que o Skiparque teria sido subalugado a alguém; quem são agora os proprietários e qual é a 

situação concreta? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que finalmente os “rails” foram colocados em Manteigas e antes das eleições. Deixou 

ainda uma chamada de atenção para a limpeza dos quartos-de-banho, que não foi realizada nos 

dias 3,4, e 5 na Praça Municipal. Tendo sido solicitada e reiterada a limpeza para aqueles dias e 

não foi executada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Lamentou ainda que, como anteriormente houve a inquisição, o Grupo Motard também sofreu na 

pele uma perseguição dura, feroz por parte de alguns elementos da antiga Câmara Municipal por 

uma acção que não tinha conhecimento e se houvesse diálogo não teria acontecido. Espera que 

no futuro estes assuntos não se repitam e que não existam perseguições a colectividades sejam 

elas quais forem não se repitam. --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O Senhor Presidente da Mesa depois da intervenção do munícipe José Samuel deu a 

palavra ao Senhor Presidente da Câmara para esclarecer alguns assuntos que foram colocados. 

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra começou por cumprimentar o Senhor 

Presidente da Assembleia, os Senhores Deputados e os manteiguenses presentes na sala. Disse 

ter ouvido as palavras do Munícipe Senhor Samuel que desejou um mandato próspero e benéfico 

para o Concelho, pelo que só tinha que repetir essas palavras formulando também o mesmo 

desejo. Em relação aos assuntos colocados, disse que iria responder à questão que directamente 

é da competência da Câmara Municipal que é sobre o Skiparque. Esclareceu que já no final do 

mandato anterior foi decidido pela Câmara Municipal rescindir o contrato e foi comunicada essa 

intenção aos concessionários. Foi entendimento que o processo era irreversível pelo que o actual 

executivo deu continuidade. Perante a questão levantada pelo munícipe de como é que o proces-

so está no momento, o Senhor Presidente informou que está num processo de gestão contratuali-

zada, com uma empresa constituída por pessoas que, sendo de Manteigas, olham com mais cui-

dado pelo equipamento que pertence ao município. A Lei não permite a escolha de quem o pode 

vir a gerir no futuro, por isso foi feito um ajuste directo até ao concurso que se irá abrir. Mas espe-

ra que sejam pessoas de Manteigas a concorrer ao empreendimento. --------------------------------------   
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Está contratualizada a gestão deste espaço por um prazo de três meses, a uma empresa de Man-

teigas e a mesma já contratou sete pessoas de Manteigas que estavam no desemprego e assim 

vai poder-se preparar a abertura do concurso. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se ao corte de estrada na 338 quando há neve, informou que há um documen-

to assinado entre várias Instituições, onde está também a Câmara Municipal, onde diz que sempre 

que seja decretado o alerta laranja a estrada tem que ser encerrada. Não concordando com o que 

está escrito espera que em breve os alertas laranjas possam continuar a ser decretados mas que 

a estrada tenha condições de circulação. As barreiras dinâmicas que estavam anunciadas para 

aquela estrada deviam ter sido colocadas até ao final de Outubro, antes do Inverno, e ainda o não 

foram. Com a colocação das barreiras dinâmicas deveria haver também um alargamento em cer-

ca de um metro na faixa de rodagem da estrada. Não será no entanto para breve que se irá ver o 

alargamento da estrada. Por fim referiu que tudo fará junto das instâncias do Poder para que a 

estrada providencie condições de acessibilidade de Manteigas à Torre. -----------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal usando da palavra saudou todos os pre-

sentes e em particular o Deputado que hoje tomou posse e desejou que os trabalhos desta 

Assembleia Municipal sejam profícuos pelo que nesta primeira reunião de trabalho considerou 

oportuno desejar a todos as boas vindas a este órgão deliberativo do concelho. ------------------------  

 ----------- O Senhor Deputado João Adelino Paixão Salvado também usando da palavra começou 

por cumprimentar todos os presentes na sala, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, os 

Senhores Vereadores, os Senhores Deputados da Assembleia e o público em geral. Desejou à 

nova Presidência e à nova Vereação, as maiores felicidades e as maiores venturas no destino do 

Concelho de Manteigas, esperando que naturalmente que os quatro anos sejam tão frutuosos 

quanto as promessas que foram transmitidos durante a época apropriada para o efeito e como tal 

reconhecer a vitoria e felicitar os vencedores e desejar efectivamente um belíssimo mandato. -----   

 -----------  O Grupo Municipal do PSD, apresentou por escrito a constituição do grupo e assinada 

por todos os elementos que o integram. O líder e porta-voz do Grupo Municipal do PSD é o 

Deputado Municipal João Adelino Paixão Salvado e a vice-liderança ao Deputado Manuel 

José da Silva Carvalhinho. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- PONTO 1.2. DA ORDEM DE TRABALHOS ----------------------------------  
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 -------- 1.2 INFORMAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES -------  

 ----------- O Senhor Presidente da Mesa  leu a carta da justificação da falta do Senhor Deputado 

Luís Miguel Cardoso Direito da Graça. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------- ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------- PONTO 2.1 --------------------------------------------------------  

 ------------------------------------ APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR ------------------------------------  

 ----------- Depois de corrigido um parágrafo da acta, que respeitava a ser retirada a palavra “e bem” 

foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------ PONTO 2.2 DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------  

 -------------------------- APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL --------------------------  

O Senhor Presidente da Mesa usando da palavra começou por solicitar comentários ao Regimen-

to, tendo desde logo considerado que o nº 1, aliena a) do artigo 9º devia ser alterado para a 

seguinte redacção: “Serão realizadas às sextas feiras preferencialmente na última sexta feira de 

cada um dos meses referidos.” Depois terá que ser eliminada a alínea c) onde diz: ”As reuniões 

terão inicio às catorze horas e trinta minutos.”  ---  ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Nuno Soares apresentou a proposta que as sessões tivessem início às 09.30 

e não à noite, porque a maioria dos presentes trabalham e uma vez que têm que sair do trabalho 

para virem à reunião, de manhã haveria outra capacidade. ----------------------------------------------------  

 -----------  O Senhor Deputado Umberto Leitão  sobre a proposta apresentada, pediu a palavra, 

começando por cumprimentar todos os presentes, desejando que se faça um bom trabalho e refe-

riu que já no anterior mandato foi alterada a hora das 14.30 para as 20.30 para que o publico 

pudesse vir e apresentar as questões, se agora for alterada a reunião para de manhã, o publico 

ficará prejudicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Não havendo consenso sobre a alteração da hora o Senhor Deputado Nuno Soares reti-

rou a sua proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Deputado Novo de Matos usando da palavra propôs que fossem corrigidos os 

títulos dos artigo 5º, 6º e 7º da secção II do capitulo II: onde se lê ”Competência” deve ler-se 

“Competências” e também o índice deve ser corrigido neste sentido. ---------------------------------------  

 ----------- Depois de efectuadas as devidas correcções foi aprovado por unanimidade o Regimento 

da Assembleia Municipal. ------------------------------  ----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------ PONTO 2.3 DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------  
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 -------------- ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE -------------  

EDUCAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DAS FREGUESIAS. 

 ----------- Os Senhores Deputados do Partido Socialista Grupo apresentaram a seguinte pro-

posta: Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Manteigas, propõem para o 

Conselho Municipal de Educação, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria: 

Paulo Manuel Santos Costa, tendo a mesma sido aceite pela Mesa e designada por Lista A. --------  

 ----------- O Grupo Municipal do PSD apresentou a seguinte proposta: Este cargo tem vindo a  

ser ocupado em anos anteriores pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sameiro, sen-

do que a sua actuação se tem mostrado adequada às expectativas aquando da sua eleição para 

este órgão. Assim, o Grupo Municipal do PSD propõe que seja novamente eleito para o Conselho 

Municipal de Educação o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sameiro, Luís Pedro Matos 

Soares, tendo a mesma sido aceite pela Mesa e designada por Lista B. -----------------------------------  

 ----------- Foram submetidas à votação, por voto secreto, as Listas apresentadas, obtendo a Lista A 

dez votos e a Lista B oito votos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi assim a Lista A aprovada por maioria, e por isso eleito o Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Santa Maria, Deputado Municipal Paulo Manuel Santos Costa, que irá  

representar as Freguesias de Manteigas no Conselho Municipal de Educação, -------------------    

 ------------------------------------ PONTO 2.4 DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------  

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA PARA INTEGRAR A ASSEMBLEIA DISTRITAL DA  

 ------------------------------------------------------------------------- GUARDA ------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- O Grupo Municipal do PSD apresentou a seguinte proposta: O Grupo Municipal do 

PSD propõe que seja eleito para integrar a Assembleia Distrital da Guarda o Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Vale de Amoreira, Joaquim Fernandes Albuquerque, tendo a mesma sido 

aceite pela Mesa e designada por Lista A. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Senhores Deputados do Partido Socialista Grupo apresentaram a seguinte pro-

posta: Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Manteigas, propõem para 

integrar a Assembleia Distrital da Guarda, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro 

Francisco Martins Lucas, tendo a mesma sido aceite pela Mesa e designada por Lista B. ------------  

 ----------- Foram submetidas à votação, por voto secreto, as Listas apresentadas, obtendo a Lista A 

seis votos e a Lista B doze votos. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi a Lista B aprovada por maioria, e por isso eleito o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de S. Pedro, Deputado Municipal Francisco Martins Lucas, para integrar a 

Assembleia Distrital da Guarda. -------------------  

 ------------------------------------ PONTO 2.5 DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------  

ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DA JUNTA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA 

 ----------------------------------------------------------------------- INCÊNDIOS  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Grupo Municipal do PSD apresentou a seguinte proposta: O Grupo Municipal do 

PSD propõe que seja eleito para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sameiro, Luís Pedro Matos Soares, ten-

do a mesma sido aceite pela Mesa e designada por Lista A. --------------------------------------------------  

 ----------- Os Senhores Deputados do Partido Socialista Grupo apresentaram a seguinte pro-

posta: Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Manteigas, propõem para a 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de S. Pedro Francisco Martins Lucas, tendo a mesma sido aceite pela Mesa e designa-

da por Lista B. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram submetidas à votação, por voto secreto, as Listas apresentadas, obtendo a Lista A 

sete votos e a Lista B onze votos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi assim a Lista B aprovada por maioria, e por isso eleito o Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de S. Pedro, Deputado Municipal Francisco Martins Lucas, para a 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. -------------------------------------------  

 ------------------------------------ PONTO 2.6 DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------  

 ----------------- ELEIÇÃO DE UM DEPUTADO PARA INTEGRAR O CONSELHO LOCAL DE ACÇÃO SOCIAL ------------------  

 ----------- Os Senhores Deputados do Partido Socialista Grupo apresentaram a seguinte pro-

posta: Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Manteigas, propõem para 

integrar o Conselho Local de Acção Social, o Deputado Umberto Massano Leitão, tendo a mesma 

sido aceite pela Mesa e designada por Lista A. ---  

 ----------- O Grupo Municipal do PSD apresentou a seguinte proposta: O Grupo Municipal do 

PSD propõe que seja eleito para integrar o Conselho Local de Acção Social, o Deputado António 

Júlio Leitão Garcia, tendo a mesma sido aceite pela Mesa e designada por Lista B. --------------------  

 ----------- Foram submetidas à votação, por voto secreto, as Listas apresentadas, obtendo a Lista A 

onze votos a favor e a Lista B sete votos a favor. -----------------------------------------------------------------   
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 ----------- Foi a Lista A aprovada por maioria, e por isso deliberado que o Senhor Deputado 

Municipal Umberto Massano Leitão, fosse eleito para o Conselho Local de Acção Social. ----  

 ------------------------------------ PONTO 2.7 DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------  

 ----------- DESIGNAÇÃO DE TRÊS REPRESENTANTES PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA. ---------  

 ----------- O Senhor 1º Secretário da Mesa, Albino Saraiva Cardoso, propôs que esta Comissão 

deveria integrar um representante de cada bancada logo o único Deputado da CDU o Senhor 

Deputado Novo de Matos, para além dos nomes consensualizados entre as outras duas bancadas 

do PS e do PSD. Tendo sido aceite a proposta foi elaborada lista única que posta à votação, por 

voto secreto, foi aprovada por unanimidade, tendo por isso sido eleitos os Senhores Deputados 

Albino Saraiva Cardoso, Maria João Esteves Negrão Ramos e José Manuel Novo de Matos. -  

 ------------------------------------ PONTO 2.8 DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------  

 ----------------------- ELEIÇÃO DE UM  AUTARCA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO ------------------------ 

 ----------- O Grupo Municipal do PSD apresentou a seguinte proposta: O Grupo Municipal do 

PSD propõe que seja eleito para integrar o Conselho Cinegético Municipal, o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Sameiro, Luís Pedro Matos Soares, uma vez que a Junta de Freguesia 

de Sameiro é a única freguesia do Concelho que tem a gestão de uma zona de caça municipal, 

tendo a mesma sido aceite pela Mesa e designada por Lista A. ----------------------------------------------  

 ----------- Os Senhores Deputados do Partido Socialista Grupo apresentaram a seguinte pro-

posta: Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Manteigas, propõem para 

integrar o Conselho Cinegético Municipal, o autarca de freguesia, José Joaquim Neves Duarte, 

tendo a mesma sido aceite pela Mesa e designada por Lista B. ----------------------------------------------  

 ----------- Foram submetidas à votação, por voto secreto, as Listas apresentadas, obtendo a Lista A 

oito votos e a Lista B dez votos. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Foi a Lista B aprovada por maioria, e por isso deliberado que o Senhor Autarca 

José Joaquim Neves Duarte, fosse eleito para o Conselho Cinegético Municipal. ----------------  

 ------------------------------------ PONTO 2.9 DA ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------  

 ELEIÇÃO DE QUATRO PESSOAS DESIGNADAS PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DE ENTRE CIDADÃOS ELEITO-

RES, PARA A COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS --------------------------------------------------   

 ----------- Foram apresentadas duas propostas, cada uma com a indicação de dois cidadãos pelo 

que foi decidido conjugar as duas propostas e apresentar uma lista única assim composta: João 
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Matos Leitão, Alfredo Serra de Carvalho Marcelo, João Paulo Lameiras de Carvalho e Nuno 

Manuel Matos Soares. ---------------------------------  ----------------------------------------------------------------  

Tendo sido aceite e posta à votação, por voto secreto, foi eleita com dezasseis votos a favor, e 

duas abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- PONTO 2.10 DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------  

 ------ ELEIÇÃO DE TRÊS DEPUTADOS MUNICIPAIS PARA INTEGRAR A ASSEMBLEIA DA COMURBEIRAS -----  

 --------- Foram apresentadas duas propostas, uma pelos Eleitos do Partido Socialista com a indi-

cação dos Deputados António Manuel de Lemos Santos e Albino Saraiva Cardoso  e  a outra pelo 

Grupo Municipal do PSD com a indicação do Deputado Nuno Manuel Matos Soares. Foi decidido 

conjugar as mesmas e apresentar uma lista única assim composta: António Manuel de Lemos 

Santos, Albino Saraiva Cardos e Nuno Manuel Matos Soares. -------------------------------------------   

Tendo sido aceite e posta à votação, por voto secreto, foi eleita com catorze votos a favor. Os 

Senhores Presidente das Juntas de Freguesia não votaram por estarem impedidos de conformi-

dade com os Estatutos da COMURBEIRAS. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- PONTO 2.11 DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------  

ELEIÇÃO DE UM  REPRESENTANTE  DA  ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE ACOMPA-

MENTO DO PDM DE MANTEIGAS 

 --------------- Os Senhores Deputados do Partido Socialista apresentaram a seguinte proposta:  

Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Manteigas, propõem para integrar a 

Comissão de Acompanhamento do PDM de Manteigas, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, António Manuel de Lemos Santos, tendo a mesma sido aceite pela Mesa e designada 

por Lista A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Foi submetida à votação, por voto secreto, a Lista apresentada, obtendo a Lista A dezas-

seis votos a favor, um voto contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------   

 ----------- Foi assim eleito por maioria o Senhor Presidente da Assembleia António Manuel de 

Lemos Santos, como representante da Assembleia Municipal para a Comissão de Acompa-

nhamento do PDM de Manteigas. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- PONTO 2.12 DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------  

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA E SEU SUPLENTE  COMO DELEGADO AOS CONGRES-

SOS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 
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 ----------- O Grupo Municipal do PSD apresentou a seguinte proposta: O Grupo Municipal do 

PSD propõe que seja eleito para representante das Juntas de Freguesia aos Congressos da 

ANMP o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sameiro, Luís Pedro Matos Soares e como 

suplente o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Amoreira, Joaquim Fernandes 

Albuquerque, tendo a mesma sido aceite pela Mesa e designada por Lista A. ----------------------------  

 ----------- Os Senhores Deputados do Partido Socialista Grupo apresentaram a seguinte pro-

posta: Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Manteigas, propõem como 

representantes das Juntas de Freguesia aos Congressos da ANMP, os seguintes Presidentes de 

Junta: Efectivo – Paulo Manuel Santos Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria e 

Suplente: Francisco Martins Lucas, Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro , tendo a mes-

ma sido aceite pela Mesa e designada por Lista B. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram submetidas à votação, por voto secreto, as Listas apresentadas, obtendo a Lista A 

sete votos a favor e a Lista B onze votos a favor. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi a Lista B aprovada por maioria, e por isso eleito o Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Santa Maria, Deputado Municipal Paulo Manuel Santos Costa, para repre-

sentar as Juntas de Freguesia aos Congressos da A.N.M.P. e como suplente o Senhor Pre-

sidente da Junta de Freguesia de S. Pedro, Francisco Martins Lucas. --------------------------------   

 ----------- Ponto dois, treze: Propostas de alterações ao Regulamento do PERID e PAPF. -------------  

 ----------------------------------- PONTO 2.13 DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------  

PROPOSTA  DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DO PERID E PAPF  

 ----------- Foram presentes as proposta sobre as alterações ao Regulamento do PERID e PAPF, 

aprovadas pela Câmara Municipal e que para os devidos efeitos se dão por integralmente transcri-

tas ficando em anexo à presente acta.-------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Analisadas as proposta foram as mesmas aprovadas por unanimidade. ---------------------  

 ----------------------------------- PONTO 2.14  DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------  

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À ESTRUTURA 

ORGÂNICA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara usando da palavra sobre este ponto e a pedido do 

Senhor Presidente da Assembleia, esclareceu que a estrutura orgânica já existia na Câmara 

Municipal, havendo agora algumas adaptações que se justificam pela entrada em vigor de legisla-

ção recente que visa uma adaptação mais real dos serviços melhorando desempenho e o funcio-
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namento. Foram introduzidas algumas nomenclaturas novas, nomeadamente o gabinete de Pla-

neamento e Gestão de Investimentos que tem a ver com a captação de fundos comunitários, por-

que é necessário haver uma concentração nesse gabinete de tudo o que é candidaturas, e pro-

cessos novos. Isto é um exemplo daquilo que a Câmara Municipal pretende fazer, captar o máxi-

mo de investimentos e reduzir ao máximo também as despesas correntes. Também foi criado o 

Gabinete Técnico de Turismo, porque se acha que é essencial que este sector explore ao máximo 

o Concelho. Por todos é entendido e já se chegou à conclusão que a única hipótese de desenvol-

vimento do Concelho é através do aproveitamento do seu potencial turístico. Assim é necessário 

que se crie uma estrutura que faça o acompanhamento da área turística do Concelho, que promo-

va, divulgue e publicite tudo o que há em termos turísticos do Concelho. Quanto ao restante da 

estrutura, na documentação que acompanha a proposta está perfeitamente claro o que se preten-

de e cada unidade está perfeitamente definida. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Assembleia após o esclarecimento do Senhor Presidente da 

Câmara dirigiu-se aos Senhores Deputados perguntando se alguém queria usar da palavra. --------  

 ----------- O Senhor Deputado Nuno Soares questionou o Senhor Presidente sobre quantos técni-

cos é que iriam pertencer a cada um dos gabinetes agora criados. ------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que era seu propósito que os gabinetes fun-

cionassem com a “prata da casa” e aproveitando os estagiários que neste momento já estão ao 

serviço na Câmara, através do PEPAL. -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  O Senhor Deputado João Adelino Paixão Salvado sobre a questão da estrutura orgânica 

da Câmara Municipal, registou a preocupação da Câmara no sector do turismo e na procura do 

seu desenvolvimento. É um tema que lhe é grato e que foi diversas vezes aflorado na anterior 

mandato. Quanto à questão dos fundos comunitários tem em memória que em reuniões que parti-

cipou com outros presidentes de Câmara tinha conhecimento que a Câmara de Manteigas era 

uma das que aproveitava melhor as candidaturas. Ora se alguém já fazia esse trabalho, porque 

não continuar agora ou melhora-lo? Quanto ao gabinete de turismo e às admissões para esses 

lugares, questionou e só por curiosidade, se seria possível que o Senhor Presidente da Câmara 

lhe dissesse quais os nomes das pessoas que irão preencher estes lugares? ----------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara respondendo às questões do Senhor Deputado escla-

receu que, embora já houvesse uma gestão dos fundos comunitários, o que se pretende agora é 
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reforçar esse sector e quem o fazia irá continuar a fazê-lo. Quem o fazia era o Senhor Eng. João 

Carvalhinho que irá continuar a fazê-lo, agora ajudado com o estagiário do PEPAL formado em 

economia. Em relação ao gabinete de Turismo é uma Técnica de Turismo que também está a 

estagiar a nível do PEPAL e que será envolvida neste sector. ------------------------------------------------  

Não é intenção da Câmara contratar alguém para este sector do Turismo. --------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Assembleia fazendo uma síntese do que foi apresentado, sub-

meteu a proposta à aprovação, tendo a mesma sido aprovada com 13 votos favor e 5 abstenções.  

 ----------------------------------- PONTO 2.15  DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------  

 --------------------------  INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL -------------------------------- 

 ----------- O Senhor Deputado João Adelino Paixão Salvado solicitando a palavra referiu que iria 

reportar-se à informação do Senhor Presidente sem querer entrar em discussão, apenas e só 

pedir alguns esclarecimentos. Deixou um pequeno reparo antes de entrar nas questões que que-

ria referir e quanto ao primeiro ponto quanto diz “reunião com o pessoal da Câmara Municipal”, 

não concordando com a terminologia, pois “pessoal da Câmara” parece-lhe um bocado depreciati-

va, pois todo o pessoal é da Câmara Municipal incluindo até o Presidente. Passando aos temas 

propriamente ditos, referiu que a Informação lhe parece muito bem detalhada mas claramente 

para quem lê esta informação pouco mais adianta do que ficar a saber dos títulos. Sugeriu que 

nalguns pontos pudesse ser referenciado o tema que levou à dita reunião, apontando três temas. -  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara em relação ao que foi dito esclareceu o Senhor Depu-

tado que existem muitas coisas que quer que sejam alteradas e está a fazer as alterações, mas 

não pode ser exigido que num mês e pouco de gestão da Câmara Municipal tudo se possa alterar. 

Este documento está conforme o anterior e não foi alterado, embora se note que o Senhor Depu-

tado não deu conta que é o mesmo sistema que foi utilizado. Foi sua preocupação quando tomou 

posse reunir com todas as Instituições e Colectividades, e há pessoas nesta Assembleia que são 

representantes dessas instituições ou Colectividades que podem testemunhar essas reuniões, 

para saber quais eram as necessidades e as aspirações das mesmas. ------------------------------------  

 ----------------------------------- PONTO 2.16  DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------  

 ------------------------- APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2010 ------------------------------- 
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 ----------- O Senhor Presidente aceitou inscrições dos presentes sobre este tema. -----------------------  

 ----------- O Senhor Deputado Nuno Soares usou da palavra começando por ler um requerimento 

assinado por todos os Deputados eleitos pelo PSD, onde era colocada a questão da dúvida quan-

to à compatibilidade do exercício de funções do Senhor Vice-presidente António José Ascensão 

Fraga, uma vez que exerce em regime de exclusividade as funções de médico no Centro de Saú-

de Manteigas. Solicitou esclarecimento fundamentado, e uma vez que estava presente, o Senhor 

Vice-presidente António Fraga solicitou a sua intervenção para depois poderem continuar ou não 

a debater este ponto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Assembleia sobre este requerimento informou se alguém queria 

usar da palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Deputado Novo de Matos sobre este assunto referiu a título de informação que 

já há mais de vinte anos é médico em exclusividade e que também exerce funções de professor 

dando aulas de medicina, pelo que a Lei não o impede de exercer estas duas funções, desde que 

não receba mais de 20% do seu ordenado. Não pode ter outra actividade remunerada, mas pode 

voluntariamente e gratuitamente exercer outra actividade. Não consegue perceber o que se pre-

tende ao ser apresentado este requerimento. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara, António Fraga solicitando ao Senhor Presidente 

da Câmara e ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal se podia esclarecer o assunto, 

começou por dizer que registava com agrado esta preocupação do Grupo do PSD nesta Assem-

bleia, mas queria transmitir que está em exclusividade 42 horas e não é propriamente inconscien-

te. Sendo médico há 27 anos da Associação Desportiva de Manteigas, onde desempenha gratui-

tamente essas funções pediu na altura um parecer à ARS do Centro, quando era seu Presidente o 

ilustre Social-democrata Dr. Luís Barreiros, que autorizou o desempenho dessas funções gratui-

tamente. Agora na Câmara Municipal está também a desempenhar as funções sem ser remune-

rado, pois não veio para a Câmara com a preocupação de auferir remuneração, pois tem cons-

ciência de que não pode auferir nenhum vencimento sem ser o da sua profissão de médico. Pode 

no entanto desempenhar outras funções desde que não remuneradas.------------------------------------- 

------------O  Senhor Presidente da Assembleia, considerou não dever aceitar o requerimento nos 

termos em que estava formulado sem qualquer fundamento legal, pois contrariava os princípios do 

Estado Democrático ao admitir que era possível negar a um cidadão o exercício de um cargo elec-

tivo não remunerado, pese embora com funções de Vice-presidente da Câmara, pelo facto de 

exercer actividade profissional em regime de exclusividade. Propôs assim que o Senhor Deputado 
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Nuno Soares e os seus pares de bancada, fundamentassem as suas dúvidas e solicitassem atra-

vés da Mesa as informações que considerassem pertinentes para esclarecimento do assunto.------ 

Os Senhores Deputados Nuno Soares e Manuel José Correia Silva Carvalhinho, depois de melhor 

explicitarem o que pretendiam com o requerimento acabaram por concordar que seria preferível 

solicitar através da Mesa, com base nos preceitos legais a invocar, as informações indispensáveis 

a esclarecer da compatibilidade do exercício de funções como Vice-presidente de António Fraga, 

pelo que retiraram o requerimento. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Retomou-se então o ponto da Ordem de Trabalhos em discussão, tendo solicitado a 

palavra o Senhor Deputado Novo de Matos que começou por referir que ficou muito preocupado 

com a introdução das Opções do Plano onde é apontada uma dívida de três milhões oitocentos e 

cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e nove euros. Verificou que existe por parte da Câmara 

Municipal a intenção de colmatar esta divida como está referida na introdução onde diz: “que se 

depreende que uma boa percentagem dessas receitas se destinará a pagar o que transita do ano 

de 2009” , pelo que a questão que colocou foi a de saber qual o montante que a Câmara está a 

pensar em acumular de tal divida. Se vão ter que pagar parte da divida o que é que fica. Conti-

nuou referindo que na segunda página está descrito que durante o ano de 2010 terá início o pro-

jecto do Centro de Demonstração Ambiental e Energias Alternativa pelo questionou se já existe 

alguma localização e como está este processo.-------------------------------------------------------------------  

Outra questão foi sobre qual a localização da Pista de Pesca Desportiva do Alto Zêzere. -------------  

Gostaria de saber quais as prioridades da Câmara Municipal neste Plano face às dívidas que 

estão mencionadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara esclarecendo as dúvidas que foram apontadas começou 

por dizer que não seria necessário ainda em 2009 aprovar nesta Assembleia este documento, 

pois como é do conhecimento de todos a Lei permite que no ano em que se realizem eleições 

qualquer Executivo Municipal pode apresentar até Abril este documento. Mas o Executivo Munici-

pal quer iniciar o ano de 2010 com um documento que oriente desde o princípio do ano a gestão 

da Câmara Municipal. Para além do sector da Contabilidade que fez um trabalho prestimoso, tam-

bém cada um dos sectores da Câmara queria saber com que contava, sendo certo que teriam de 

se cumprir todos os compromissos anteriormente assumidos e desenvolver também o Concelho. 

Há compromissos da Câmara que tem que ser cumpridos como sejam as dívidas e respondendo 

ao Senhor Deputado Novo de Matos referiu que cabe ao Presidente da Câmara dar conhecimento 

aos Senhores Deputados da realidade financeira da Câmara. Referiu que no dia 29 de Outubro 



  LIVRO DE ACTAS Nº 8 
  ACTAS DO MANDATO 2009/2013  
 Pág.17 
 

 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANTEIGAS  
 

 
  Acta nº 2 da Assembleia Municipal — 18 Dez.2009 

teve conhecimento que a dívida rondaria os 280 mil euros, mas passados três dias e sem ter sido 

contraída qualquer despesa, a dívida passou para os valores que foram apontados no Plano. Isto 

aconteceu porque as dívidas não estavam ainda reflectidas nos documentos contabilísticos por-

que os documentos de despesa ainda não tinham chegado à Secção de Contabilidade.  Em rela-

ção às localizações dos projectos informou que o Centro de Demonstração Ambiental e de Ener-

gias Alternativas será na antiga Fábrica do Rio. Em relação à Pista de Pesca Desportiva é ao lon-

go do Rio e estão preparadas algumas candidaturas a par com o Clube de Caça e Pesca, nomea-

damente com a implementação de açudes. Há que aproveitar o PRODER que abriu agora as can-

didaturas estando a Câmara Municipal já a trabalhar nesse sentido. ----------------------------------------  

Todos estes documentos são previsionais como é do conhecimento de todos, mas espera que 

estes documentos não saiam muito da realidade que se espera durante o ano de 2010. --------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Assembleia uma vez que não havia mais questões colocou as 

Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2010 à votação, tendo os mesmos sido aprovados 

com 11 votos a favor e 7 abstenções. --------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O Senhor Deputado Nuno Soares apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO DO GRUPO MUNICIPAL DO PSD 

“Tendo em consideração as dúvidas que temos sobre a situação referente ao exercício de funções 

executivas do Sr. Vereador Dr. António Fraga, já amplamente discutida hoje, abstemo-nos da dis-

cussão e votação proposta de Orçamento para o Ano de 2010.  

Oportunamente faremos chegar ao Sr. Presidente da Mesa, por via CTT, um novo requerimento 

cujo conteúdo será o pedido de esclarecimento em causa. 

Manteigas, 18 de Dezembro de 2009.” 

 ------------------------------------- PONTO 4. DA ORDEM DE TRABALHOS -------------------------------------  

 -------------- APRECIAÇÃO DE QUALQUER OUTRO ASSUNTO DE INTERESSE PARA O CONCELHO --------------  

 ----------- O Senhor Deputado Pedro Soares apresentou a proposta para que todos os assuntos 

hoje tratados tivessem aprovação em minuta para produzir efeitos imediatos. Foi posta à votação 

esta proposta tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Apresentou ainda a proposta de que tal como se fazia no anterior mandato cada uma das 

pessoas que fazem parte das Comissões que foram hoje aprovadas, devem fazer depois, ou no 

período antes da ordem do dia, ou nos outros assuntos de interesse, um resumo das actividades 

que fazem nessas comissões, para que toda Assembleia Municipal fique inteirada dos assuntos 

tratados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- O Senhor Deputado João Adelino Paixão Salvado solicitou ao Senhor Presidente da 

Câmara para que possa ter em conta as avaliações que estão a ser feitas no Concelho, para 

novos empreendimentos, novos lotes de terreno, novas construções, porque efectivamente a rea-

lidade das avaliações que estão a ser feitas de forma alguma trará investidores para Manteigas, 

porque os valores são exagerados para a realidade do local. -------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Deputada Maria João  Esteves Negrão solicitou esclarecimento sobre o Con-

selho Municipal de Juventude, uma vez que sabe que existia e agora deixou de existir. Quando é 

que voltaria a funcionar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que tendo saído legislação específica sobre 

o assunto verificou que a ANMP levantou séries dúvidas quanto à aplicabilidade do diploma. 

Aguardam-se os necessários esclarecimentos para adequar o Regulamento do Município à nova 

legislação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Deputado Manuel José Carvalhinho solicitou, tendo já feito o pedido no manda-

to anterior, o estudo da possibilidade de colocação de lugares de estacionamento para deficientes 

na Rua 1º de Maio, nomeadamente junto à Farmácia e junto ao Supermercado, devendo fazer-se 

um levantamento dessas necessidades. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara informou que como se pode verificar no Plano hoje 

apresentado é uma das preocupações da Câmara equacionar as questões de trânsito e requalifi-

car a entrada da Vila. Pois a entrada da Vila é que terá que ser o cartaz de Manteigas. ---------------  

 ----------- Concluído este tema e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia 

deu a sessão por encerrada às zero horas e quarenta e cinco minutos do dia dezanove Dezembro 

de dois mil e nove. Desta sessão foi lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai 

ser assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia e pelos Senhores Secretários da Mesa. -------  

 ------------------------------------------------- O Presidente da Mesa -------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- _________________________ -------------------------------------------  

 ------------------------------------------ António Manuel de Lemos Santos ------------------------------------------  

 -------------------- O 1º Secretário ----------------------------------------------- O 2º Secretário --------------------  

 ---------- ________________________ ----------------------------- ______________________ ------------  

 -------------- Albino Saraiva Cardoso ------------------------------- Daniel António Quaresma Costa --------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


