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ACTA NÚMERO TRÊS 
 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e dois, pelas vinte horas e trinta 
minutos, reuniu-se no Salão da Junta de Freguesia de Vale de Amoreira, 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 representante para o CLAS - Conselho Local de Acção 
Social. 

3.2 Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal para integrarem o 
Secretariado da Mostra de Actividades Económicas dos Concelho de 
Manteigas. 

3.3 Apreciação e Aprovação do Projecto de Regulamento do Programa 
Especial de Recuperação de Imóveis Degradados. 

3.4 Apreciação e Aprovação da Alteração ao Regulamento de Abastecimento 
de Água do Concelho de Manteigas. 

3.5 Apreciação e Aprovação da Alteração ao Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação e Tabela de Taxas. 

3.6 Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Conta de Gerência do 
ano 2001. 

4. Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
 
Aberta a sessão e após o Senhor Presidente da Assembleia Municipal ter endereçado 
os cumprimentos aos presentes, procedeu-se ao registo da presença dos Senhores 
Deputados: José Abrantes Serra, Irene Paixão dos Santos Leitão João Adelino Paixão 
Salvado, Albino Saraiva Cardoso, José Fernando Carona Leitão, Delfina da Graça 
Matos Guedes Monteiro, João Lucas Leitão, José Cleto Lopes da Rosa, António Lívio 
Martins Roque, Lúcia Fernandes Almeida Paiva, Marco Daniel Lucas Morais, João 
Clara Assunção, Fernanda Isento Pereira, José Manuel Novo de Matos, José 
Quaresma Domingos, Luís Pedro Matos Soares, José Martins Cleto e Joaquim 
Fernandes Albuquerque. 
Não se encontrava presente o Senhor Deputado Germano Graça Morais, que justificou 
a sua ausência. 
De seguida procedeu-se à leitura da acta nº 2, de 1 de Março de 2002, da presente 
legislatura, tendo a mesma sido aprovada com 10 votos a favor, logo por maioria dos 
presentes. 
De seguida, por indicação do Senhor Presidente, José Abrantes Serra, e com a 
concordância da Assembleia, acordou-se que o ponto 4 da Ordem de Trabalhos fosse 
tratado a seguir ao ponto 2. 
Foi então dada sequência à Assembleia com o ponto 2: 
Período de antes da ordem do dia: 
Depois de inscritos os Senhores Deputados que quiseram intervir, o Senhor 
Presidente, José Abrantes Serra, deu a palavra à Senhora Deputada, Irene Paixão dos 
Santos Leitão, que referiu: - Cumprimentou os presentes, manifestou-se contra as 
reuniões da Assembleia nas Juntas de Freguesia, mostrou ser a favor da presença do 
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Executivo Municipal nas Juntas de Freguesia e disse ir ler um texto, que pretende fique 
apenso à acta onde refere o motivo da ausência dos membros do Partido Socialista à 
Assembleia anterior. 
Posteriormente leu também um protesto contra a Ordem de Trabalhos que considerou 
exaustiva nos temas a tratar, podendo por isso criar dificuldades na análise atempada 
dos mesmos. De seguida, propôs que as reuniões da Assembleia tivessem uma data 
pré-definida (ex.: a última sexta feira do mês), para que os membros da mesma 
possam programar com antecedência as suas vidas. 
Após esta explanação, o Senhor Presidente, José Abrantes Serra, explicou à 
Assembleia que o Senhor Deputado, Germano Jesus Mamede Cleto, se ausentou para 
o estrangeiro, tendo ficado no seu lugar o Senhor Deputado, José Gabriel Cleto Lopes 
da Rosa. 
Deu de seguida a palavra ao Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Custódia 
Biscaia, que manifestou a sua alegria e entusiasmo, bem como do Concelho, pela 
integração de Vale de Amoreira no Concelho de Manteigas e pela presença na sessão 
da Assembleia no salão da Junta de Freguesia. 
Mais disse que a Câmara e o seu Executivo estão totalmente disponíveis para atender 
e colaborar com os residentes de Vale de Amoreira, contribuindo para uma integração 
rápida e de pleno direito. 
De seguida o Senhor Deputado, Albino Saraiva Cardoso, deu conta de uma carta que 
enviou à Câmara e para a qual não obteve resposta, bem como levantar a dúvida sobre 
a incompatibilidade da nomeação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Maria, José Quaresma Domingos, para colaborador junto do Executivo da 
Câmara. 
De seguida interveio o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Sameiro, Luís 
Pedro Matos Soares, que questionou o Executivo Camarário presente sobre a situação 
de alguns processos interessantes para o Concelho, nomeadamente, o campo de golfe 
de Vale de Amoreira, a piscina e a pista de gelo e as negociações com o INATEL. 
De seguida, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, José 
Quaresma Domingos, respondeu à interrogação do Senhor Albino Saraiva Cardoso, 
dizendo ter previamente obtido todas as indicações de não haver incompatibilidade no 
exercício das funções que lhe foram atribuídas e que naturalmente o honram. 
De seguida o Senhor Deputado, José Manuel Novo de Matos, referiu-se à junção dos 
assuntos respeitantes aos pontos 2 e 4, salientando o interesse da participação da 
população nas questões do Concelho. 
De seguida a Senhora Deputada, Irene Paixão dos Santos Leitão, referiu pretender 
incluir na acta o documento que explica a ausência dos deputados da reunião anterior, 
porque a lei lhe assiste esse direito e para que toda a gente que leia as actas fique a 
saber as razões. Pretendeu também esclarecer a diferença entre incompatibilidade e 
inelegibilidade no caso da nomeação do Presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Maria. 
De seguida o Senhor Deputado, José Manuel Novo de Matos, questionou como pode 
constar de uma acta de uma Assembleia, o que terá acontecido antes da mesma ter 
início? 
Para finalizar foi dada a palavra a alguns presentes do público, que referiram alguns 
temas, nomeadamente, a integração de Vale de Amoreira no Concelho de Manteigas, a 
rede de rega de Vale de Amoreira, o gradeamento na estrada junto à curva e a 
qualidade da água que abastece a povoação. 
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De seguida o Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Custódia Biscaia, respondeu 
a algumas questões levantadas, reafirmado estar em desenvolvimento e é intenção 
durante o presente mandato do Executivo dar andamento aos projectos apresentados 
para Vale de Amoreira e melhorar a qualidade da água que abastece a povoação. 
Sobre este ponto o Senhor Deputado, José Manuel Novo de Matos, mostrou a sua 
preocupação pelos resultados obtidos nas análises à água, pois podem resultar perigos 
para os visitantes que não estejam habituados. Do ponto de vista científico é urgente e 
solicita que a Câmara continue a dar a melhor atenção para que tudo se esclareça e 
resolva rapidamente. 
De seguida tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 
Amoreira, Joaquim Fernandes Albuquerque, que se congratulou pela presença da 
Assembleia Municipal e pela integração no Concelho de Manteigas. 
Quanto ao assunto da água, está a ser acompanhado com a Câmara e brevemente 
poderá melhorar a qualidade da mesma. 
Tomou então a palavra o Senhor Deputado, João Adelino Paixão Salvado, que lembrou 
que o problema da água de Vale de Amoreira já é antigo, ainda do tempo em que 
pertencia à Guarda. Porque só agora, que passou para Manteigas, é que esta questão 
é tão badalada? Seria pela atenção que este Executivo Camarário está a dar ao 
assunto? Pensem nas razões. 
Após estas intervenções, o Senhor Presidente da Assembleia, José Abrantes Serra, 
deu por finalizada a 1ª parte, seguida de um breve intervalo. 
Retomados os trabalhos passou-se aos temas seguintes da Ordem de Trabalhos: 
Eleição de um representante para o CLAS - Conselho Local de Acção Social: 
O PSD apresentou uma lista com o nome da Senhora Deputada, Lúcia Fernandes de 
Almeida Paiva. Não houve mais listas. 
Foi feita a votação com voto secreto onde os Senhores Deputados poderiam votar no 
Sim, no Não ou absterem-se, conforme solicitação da Senhora Deputada Irene Paixão 
dos Santos Leitão. Sobre esta solicitação o Senhor Deputado José Manuel Novo de 
Matos referiu a necessidade da Assembleia se debruçar sobre questões de real 
interesse, de se juntarem todos os seus membros em prol e para o bem do Concelho e 
não se enveredar pelo esquema de tudo se contestar, com pormenores de pouca 
importância e apenas formais. 
Efectuada a votação, foi o nome aprovado com 12 votos a favor, 4 contra e 2 nulos. 
Eleição de dois representantes da Assembleia Municipal para integrarem o 
Secretariado da Mostra de Actividades Económicas 
O PSD apresentou uma lista com os nomes dos Senhores Deputados João Adelino 
Paixão Salvado e João Lucas Leitão. Não houve mais listas. 
Efectuada a votação os nomes foram aprovados com 11 votos a favor, 3 contra, 1 nulo 
e 3 abstenções. 
Apreciação e aprovação do Projecto de Regulamento do Programa Especial de 
Recuperação de Imóveis Degradados 
O Senhor Presidente da Assembleia, José Abrantes Serra, deu a palavra aos 
deputados que se quiseram pronunciar. 
O Senhor Deputado José Manuel Novo de Matos referiu ter este assunto num nível 
técnico muito específico, sendo-lhe difícil discutir tecnicamente. Tem sensibilidade 
suficiente para o abordar e pouco tempo disponível para o analisar calmamente. Teria 
de pedir explicações e pareceres a técnicos. Tem pena de não poder criticar melhor e 
de não poder ajudar melhor a terra nesta questão. Perguntou quem são os elementos 
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que vão decidir, quem tem direito ao subsídio, e que critérios de selecção entre os 
vários concorrentes? 
De seguida o Senhor Deputado José Gabriel Cleto Lopes da Rosa questionou sobre a 
documentação a apresentar, qual a análise que pode ser feita à situação económica 
dos concorrentes, quem a faz e como? Perguntou ainda porque não seguir o programa 
RECRIA?  
O Senhor Vice-Presidente, José Manuel Saraiva Cardoso, em representação do 
Executivo, deu as explicações que considerou necessárias aos pedidos de 
esclarecimentos, reforçando a intenção da Câmara em ir melhorando aspectos que 
com a experiência se venham a revelar com necessidade de sofrer correcções, 
consoante os casos concretos. Considera ser um ponto de partida. 
Feita a votação, a proposta foi aprovada com 11 votos a favor, 2 abstenções e 5 votos 
contra. A Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão leu uma declaração das 
razões porque o PS votou contra. De seguida a esta leitura, o Senhor Deputado José 
Manuel Novo de Matos mostrou o seu descontentamento por o PS estar sempre 
contra, em vez de sugerir melhorar aqui ou ali, na concretização de objectivos. Só se 
refere a ilegalidades, chegando ele próprio a pensar que também está ilegal. Seguiu-se 
uma troca de palavras com a Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão, tendo 
de seguida o Senhor Deputado João Adelino Paixão Salvado lembrado que a proposta 
havia sido aprovada anteriormente no Executivo Camarário com os votos favoráveis do 
PS. 
Apreciação e aprovação da alteração ao Regulamento de Abastecimento de Água 
ao Concelho de Manteigas 
O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra à Senhora Deputada Irene Paixão 
dos Santos Leitão, que referiu faltarem folhas nalguns dos regulamentos distribuídos e 
como tal não deveria ser discutido. Foi dada indicação pelo Senhor Presidente para 
que fossem distribuídas as folhas e mais tarde o assunto voltaria a ser analisado. O 
Senhor Deputado João Adelino Paixão Salvado explicou que as alterações ao novo 
regulamento se justificam por força da nova legislação em vigor e que obriga a acertos 
dos regulamentos. 
Retomado este assunto mais tarde, foi o mesmo posto à votação, tendo sido aprovado 
com 11 votos a favor, 3 contra e 4 abstenções. 
A Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão leu uma declaração de voto das 
razões de votarem contra. 
Apreciação e aprovação da alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação e Tabela de Taxas 
Sobre este ponto e após o Senhor Presidente da Assembleia, José Abrantes Serra, lhe 
ter dado a palavra, a Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão questionou 
sobre a legalidade de apresentação deste regulamento, pois não terá havido 
apreciação pública nem o cumprimento de outros formalismos. 
Dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Custódia Biscaia, este 
referiu estar admirado, pois tendo a Senhora Deputada anteriormente referido não 
haver tempo para analisar os pontos da Ordem de Trabalhos, teve no entanto, tempo 
para preparar todas as contestações já apresentadas. Considerou ser triste e 
lamentável. Lembrou que este regulamento surge por necessidade da nova legislação 
que entretanto havia entrado em vigor e que obriga as Câmaras a aprovarem 
regulamentos municipais. 
Referiu estar certo do Executivo ter cumprido todas as formalidades, inclusive com 
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consulta à Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
Lembrou também que as convocatórias das Assembleias Municipais são da 
responsabilidade dos seus órgãos, bem como o envio de todos os documentos 
inerentes aos assuntos a tratar. 
Após esta intervenção, foi este ponto posto à votação, tendo sido aprovado com 11 
votos a favor, 6 contra e 1 abstenção. 
A Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão leu uma declaração de voto das 
razões do PS votar contra. 
Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Conta de Gerência do ano 
2001 
Sobre este ponto, o Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Deputada Irene 
Paixão dos Santos Leitão que questionou sobre alguns pontos do relatório, 
nomeadamente despesas com projectos e com horas extraordinárias, referindo que 
outros poderiam ser mencionados. De seguida, o Senhor Deputado José Manuel Novo 
de Matos referiu que lhe parece estar o relatório bem apresentado, mas sobre este 
assunto não lhe compete fazer qualquer juízo. Parece-lhe, no entanto, que haveria 
despesas que se referem a questões que não chegam a concretizar-se. 
No seguimento, o Senhor Presidente colocou este ponto à votação, tendo sido 
aprovado com nove votos a favor, 8 abstenções e nenhum voto contra. Refira-se que 
na altura da votação, a Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão abandonou 
a Assembleia, não tendo participado da votação. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso, em representação do PS, leu uma 
declaração de voto após a votação. 
De seguida e havendo necessidade de as decisões constantes do ponto 3 da Ordem 
de Trabalhos poderem entrar de imediato em vigor, produzindo efeitos imediatos, o 
Senhor Presidente pôs à votação, que todo o ponto 3 fosse aprovado por minuta. A 
Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão referiu que os parágrafos 3.3 / 3.4 / 
3.5 / 3.6 não fossem incluídos. O Senhor Presidente anunciou ser válido para todo o 
ponto 3. 
Posto à votação, foi aprovado por unanimidade. 
De seguida o Senhor Presidente mandou distribuir o regimento da Assembleia 
Municipal pelos cabeças de lista dos partidos presentes na Assembleia, para que 
possam sugerir e apontar eventuais alterações na próxima Assembleia. 
Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho 
Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, José 
Martins Cleto, para se referir a uma questão relacionada com um caminho e um muro 
na Estrada da Lapa, ou seja no caminho velho que ia dar ao viveiro das trutas, que 
havia um empreiteiro que estava a roubar o caminho público, tendo de seguida o 
Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Custódia Biscaia referido que as 
afirmações lhe respeitaram só a ele e que constando de um acto público deveria 
responsabilizar-se pelas mesmas, pois só ao Senhor Presidente respeitam e como 
autarca poderia ter tomado as medidas necessárias. 
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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