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

----------------------------------------DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010----------------------------------------  

--------------------------------------------------- Ata NÚMERO SEIS ---------------------------------------------------  

------------Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dez 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, respetivamente Primeiro e 

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

---------- Ponto um: Período da Intervenção do Público. ------------------------------------------------------  

---------- Ponto dois: Período de Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------  

---------- Ponto dois, um: Apreciação, discussão e votação das Atas das sessões anteriores. --------  

---------- Ponto dois, dois: Leitura resumida do expediente e prestação de informações ou esclare-

cimentos pela Mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- Ponto dois, três: Respostas às questões anteriormente colocadas pelo público que não 

tenham sido esclarecidas.------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto três: Período da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------

---------- Ponto três, um: Aprovação da proposta de 1ª Alteração ao Regulamento de Incentivo à 

Criação de Emprego em Manteigas – Manteigas Pró-Emprego. ----------------------------------------------  

---------- Ponto três, dois: Aprovação da proposta de 2ª alteração ao Regulamento de Apoio Social 

e Incentivo à Fixação de Pessoas e Famílias.----------------------------------------------------------------------  

---------- Ponto três, três: Revisão dos Serviços – Decreto-Lei nº 305/2009 de 23 de Outubro.-------  

---------- Ponto três, quatro: Proposta de Alteração ao Regulamento do Cartão Municipal do Idoso.  

---------- Ponto quatro: Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal. -----  

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

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

Presidente da Mesa e Senhores Secretários, os Senhores Deputados Municipais: Manuel José 

Correia Silva Carvalhinho, Fernanda Isento Pereira, Maria João Esteves Negrão Ramos, 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, António Júlio Leitão 

Garcia, Renato Carvalho Barbosa e também os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, 
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Luís Pedro Matos Soares, Paulo Manuel Santos Costa, Francisco Martins Lucas e Joaquim Fer-

nandes Albuquerque. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Não se encontrava presente o Senhor Deputado João Adelino Paixão Salvado que solici-

tou a sua substituição. Foi convocado o Senhor Deputado Abel Biscaia Fernandes que esteve 

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

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

Manuel Saraiva Cardoso e Marco Alexandre Lucas Veiga. -----------------------------------------------------  

-----------Às vinte horas e trinta e minutos, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia decla-

rou aberta a sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foram aceites pela Mesa da Assembleia as inscrições dos munícipes que quiseram intervir no 

primeiro ponto da ordem de trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------PONTO 1 DA ORDEM DE TRABALHOS -----------------------------------  

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

-------------O Senhor Munícipe António Massano Roque de Carvalho começou por cumprimentar os 

presentes. Referiu que os serviços externos da Câmara Municipal aplicaram o herbicida em cami-

nhos particulares, questionando se esta aplicação continuará a ser feita nos mesmo moldes. Men-

cionou ainda que os caminhos de servidão de que está a falar estão situados após a capela de San-

to André, na Rua de Santo António e na Lapa. Ainda mencionou que foi abordado pelo Fiscal da 

Câmara Municipal a propósito do seu gado andar a pastar em terrenos junto às antigas instalações 

da Fábrica do rio que agora pertencem à Câmara Municipal, tendo informado que nunca esteve 

nesse local com o seu gado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------O Senhor Munícipe José Samuel começou por cumprimentar todos os presentes e colo-

cou duas questões. A primeira dirigida ao Senhor Vereador José Manuel Custódia Biscaia a propó-

sito da Associação Manteigas Solidária referindo que apesar desta Associação já ter encerrado 

questionou porque é que os funcionários continuam a frequentar a coletividade e porque que é que 

ainda estão a decorrer cursos de formação. Acrescentou que ouviu falar “vozes do povo” que se vol-

tar a abrir a Associação Manteigas Solidária todos os funcionários a contratar serão de «fora».  

Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara, congratulou-se pela iniciativa do passeio pedestre 

“Rota do Vale Glaciar do Zêzere” que a Autarquia realizou. Deu ainda os parabéns pela iniciativa da 

realização do futuro Festival Serra da Estrela acrescentado ser detentor de algumas sugestões. 

Sugeriu que face à capacidade reduzida do Skiparque em estacionamento automóvel no âmbito do 

Festival Serra da Estrela propôs que a Câmara cedesse um autocarro para deslocar pessoas de 

Manteigas para o Skiparque. Levantou ainda a questão que durante a Caminhada do Vale do Zêze-

re se deparou com árvores mortas como consequência dos incêndios dando um mau aspeto à pai-

sagem do Vale e alertou as Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal para o facto do perigo de 
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algumas árvores caírem e arrastar pedras com elas. Deixou o alerta de que as pessoas portadoras 

de deficiência em Manteigas têm a vida condicionada, dando como exemplo a saída do estaciona-

mento de deficientes no parque da Praça Municipal que tem um sinal logo após a passadeira e uma 

altura de passeio de cerca de dez centímetros. Aditou que um dos estacionamentos para deficien-

tes, sito na Rua Correia Tanganho, foi retirado. Prosseguiu dizendo que enviou dois ofícios dirigidos 

à Câmara Municipal e não obteve resposta. Salientou ainda que não foi concedido autocarro à 

Associação que representa por não ter apresentado o cadastro das atividades. Segundo o que leu 

no Artº. 8º do Regulamento de Transporte de Viaturas Municipais não viu que esteja condicionado o 

usufruto do transporte municipal à apresentação do cadastro das atividades.   

------------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia convidou o Senhor Presidente da Câmara 

a responder aos munícipes.------------------------------------------------------------------------------------------------   

------------- O Senhor Presidente da Câmara começou por cumprimentar todos os presentes e refe-

rindo-se às questões colocadas pelo Senhor Munícipe António Roque Massano Carvalho primeira-

mente com a visita do Fiscal da Câmara Municipal à residência do mesmo no sentido de o sensibili-

zar pela passagem do gado pela propriedade municipal e o cuidado a ter com as árvores plantadas 

junto à Fabrica do Rio onde futuramente será instalado um Parque Ambiental, referiu não ver nisso 

mal algum. Aditou que não iria indicar quem foi a pessoa que referiu que foi o Senhor Munícipe 

António Carvalho e acrescentou que já alertou a autoridade da GNR no sentido de somente ter em 

atenção a vigilância dos terrenos da Câmara Municipal. Em relação à aplicação do herbicida além 

dos avisos feitos houve o cuidado de verificar que os mesmos estão homologados de acordo com 

as exigências técnicas no que respeita à saúde pública. Referiu que na altura de aplicação do her-

bicida foi solicitado à Senhora Veterinária Municipal que verificasse as características e concluiu-se 

que os produtos eram os indicados. Houve ainda o cuidado de pedir informação a alguns pastores 

para apurar qual era altura de permanência do gado na periferia da zona urbana determinando 

assim uma época para não criar problemas no que respeita à saúde dos animais com a aplicação 

do herbicida, a mesma efetuada apenas quando os pastores se deslocassem para a Serra com o 

gado. Questionou o Senhor Munícipe António Carvalho se existe algum caso específico de doença 

de algum animal. 

Quanto às questões apresentadas pelo Senhor Munícipe José Samuel referiu que algumas das 

questões seriam respondidas pelo Senhor Vice-Presidente. Quanto à questão do apoio solicitado 

pela Associação representada pelo Senhor Munícipe José Samuel referiu que quando existe repre-

sentatividade a Câmara Municipal quer conhecer e apoiar as associações. Não é por mero gosto 

por uma modalidade que uma qualquer coletividade, com representatividade muitas vezes abstrata, 

pode exigir apoios à Câmara Municipal. Existe um regulamento a cumprir. Acrescentou que a ativi-

dade do Grupo Motard no Concelho de Manteigas não se torna tão relevante e que enquanto pes-

soa o Senhor Munícipe José Samuel desenvolve outras atividades que são igualmente incrementa-

das por outras Associações do Concelho ligadas ao apoio social. Aditou que reconhece o Senhor 
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Munícipe José Samuel como pessoa singular e como dirigente da Associação e felicitou-o pelo 

desempenho e interesse pelo Concelho de Manteigas. Agradeceu as felicitações dadas em relação 

às atividades desenvolvidas no Concelho e acrescentou que está nos seus planos implementar 

mais atividades na Natureza e é objetivo tornar Manteigas a Capital do BTT. Em relação ao Festival 

Serra da Estrela referiu ser uma ambição do Concelho, e anotou sugestões dadas pelo Senhor 

Munícipe José Samuel para posteriormente serem discutidas. Em relação às questões colocadas 

sobre a Associação Manteigas Solidária referiu que deviam ser diretamente colocadas à Direção e 

não é correto serem colocadas na Assembleia Municipal, uma vez que a Câmara Municipal não 

tutela a Associação Manteigas Solidária. A única resposta que a Câmara poderia dar, caso o Muní-

cipe assim a questionasse sobre se a Associação estaria ainda nas instalações, é que não tem a 

Câmara conhecimento que a Associação deixasse as instalações, uma vez que estas pertencem à 

Câmara Municipal. Quanto às questões das placas de estacionamentos para deficientes e barreiras 

arquitetónicas referiu que no dia 13 de setembro foi apresentada candidatura ao programa RAMPA 

que se destina a apoiar a destruição de barreiras arquitetónicas e adaptação do circuito urbano. Em 

relação à placa de estacionamento para deficientes referiu que quem normalmente fazia uso da pla-

ca disse que não usufruiria mais dela. Acrescentou que o que acontecia era o estacionamento em 

frente à montra de um comerciante e o que se fez foi proibir o estacionamento nesse mesmo local. 

Referiu que no âmbito do programa RAMPA serão colocadas mais placas de estacionamento para 

deficientes em locais previamente definidos e estudados. -------------------------------------------------------- 

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

todos presentes. Esclareceu o Senhor Munícipe José Samuel que foi solicitado o cadastro das ativi-

dades da Associação que ele representa e não foi recebida nenhuma resposta a essa solicitação. E 

que tal como referiu o Senhor Presidente da Câmara tem de existir um conhecimento da coletivida-

de, a sua representatividade e as atividades que promove. Quanto ao regulamento de cedência de 

viaturas referiu que o pedido de cedência de viaturas terá de ser requerido com 10 dias de antece-

dência e esclareceu que a Câmara Municipal promoveu uma atividade da Prova de Orientação 

aquando da solicitação do autocarro por parte do Senhor Munícipe José Samuel. Referiu outro fator 

importante em relação à programação das atividades que têm de ser feitas com algum tempo de 

antecedência, visto que as atividades são programadas para o semestre.-----------------------------------  

-----------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia congratulou-se com a presença de jovens 

no público presente nesta Assembleia e não havendo mais interessados em intervir no período de 

intervenção do público, declarou o mesmo, encerrado. ----------------------------------------------------------  

-------------------------------------- PONTO 2.1 DA ORDEM DE TRABALHOS ----------------------------------  

APRECIAÇÃO DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES 

------------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu por aberta a discussão da ata de abril 

que não tinha sido aprovada em junho para ser complementada com intervenções do Senhor Depu-

tado Nuno Soares e do Senhor Deputado Novo de Matos, referindo que apenas não incluiu todo o 
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texto do Senhor Deputado Novo de Matos, uma vez que dele constavam palavras que por ele pró-

prio não foram proferidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------- O Senhor Deputado Nuno Soares cumprimentou os presentes. Começou por salientar que  

as reuniões de Assembleia Municipal eram efetuadas naquele horário para que o público pudesse 

participar e louvou o facto de estar muito público presente, podendo ter conhecimento daquilo que 

se passa no Município. Referiu-se que apesar de o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia ter 

afirmado que foram contempladas as propostas de correção informou que as suas correções não 

estavam vertidas no texto da Ata que lhe foi distribuído, pedindo que fossem contempladas. ----------   

------------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia enquanto se verificava as eventuais omis-

sões no texto distribuído da ata anterior deu continuidade ao ponto da ordem de trabalhos passando 

à ata do dia 25 de junho. Citou o contributo da Senhora Deputada Maria João Ramos que a seguir 

se transcreve: «Venho por este meio alertar para a total omissão de uma intervenção total do 

Senhor Deputado Municipal Albino Cardoso no último ponto da ordem de trabalhos. Pois, após a 

minha penúltima intervenção, o Senhor Deputado Municipal Albino Cardoso interveio novamente 

recuando na tomada de posição anterior quanto à minha pessoa, inclusive disse algo com “é das 

pessoas que mais respeito aqui dentro”. Considero e compreendo o nervosismo da questão mas 

também não me parece justo o desaparecimento total de uma intervenção. Não posso contudo pre-

cisar a totalidade da mesma mas estou na disponibilidade de ajudar o serviço da Assembleia no 

sentido de se conseguir recuperar a totalidade da informação e da intervenção.». O Senhor Presi-

dente da Mesa da Assembleia mencionou que evita transcrever para a Ata certas intervenções pro-

feridas em momentos mais acalorados da discussão, mas de menor relevância para os trabalhos da 

Assembleia, de forma a minimizar conflitos que possam surgir a nível pessoal. Dado que as Atas 

são públicas e passarão a estar disponibilizadas no sítio da Câmara Municipal, mais se agudizariam 

certos conflitos pessoais se não tivesse tais cuidados. Reafirmou que o essencial se encontra na 

Ata. -------   

------------- O Senhor Deputado Albino Cardoso cumprimentou os presentes e afirmou não ter rece-

bido nenhum pedido de desculpas depois de se ter verificado quem tinha razão. Referiu ser caricato 

este tipo de situações e afirmou não se pronunciar sobre as mesmas. Aditou que o «comportamento 

de cada um a si diz respeito».---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------  A Senhora Deputada Maria João Ramos disse que fez a proposta de alteração da Ata 

porque a questão está omissa. Questionou porque todas as suas intervenções estão patentes por-

que é que as do Senhor Deputado Albino Cardoso não se encontram estando as intervenções intei-

ramente omissas? Referiu que a questão não foi pessoal foi apenas referir que a ideia veio do 

Senhor Deputado Pedro Soares e não do Senhor Deputado Albino Cardoso.-------------------------------  

------------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia reafirmou que não transcreveu algumas 

partes que apenas traduziam conflitos de ordem pessoal. Aditou ter uma proposta de alteração à 

Ata quando nela refere «que das deliberações da Mesa cabe recurso para a Assembleia sendo pre-
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ciso dois terços dos votos presentes para alterar as deliberações da Mesa». Dado que as delibera-

ções da Mesa podem ser alteradas pela maioria do Plenário deve a proposta de Ata ser corrigida 

em conformidade.  

-------------O Senhor Deputado Nuno Soares sugeriu que uma vez que, as sessões de Assembleia 

são gravadas, as intervenções sejam disponibilizadas no sítio da Câmara podendo qualquer muní-

cipe ter acesso às sessões em «viva voz». ----------------------------------------------------------------------------  

-------------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia informou que seria uma proposta a ser 

analisada na Assembleia, visto que as Sessões de Assembleia são públicas.-------------------------------   

Não havendo mais nenhuma intervenção procedeu à votação da Ata da sessão de 30 de abril, que 

definitivamente integrava as intervenções do Senhor Deputado Nuno Soares, tendo a mesma sido 

aprovada por maioria com uma abstenção. Depois de feitas as devidas correções, foi ata de 25 de 

junho posta à votação tendo sido aprovada por maioria, com treze votos a favor e cinco abstenções.   

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

LEITURA RESUMIDA DO EXPEDIENTE E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

-----------De seguiu o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia procedeu à leitura resumida do 

expediente recebido, sobre as moções enviadas da Assembleia, da Assembleia Municipal de 

Tomar acerca do assunto das portagens da A23, e igualmente da Comunidade Intermunicipal do 

Tejo sobre o assunto das portagens. O Grupo Parlamentar «Os Verdes» enviou uma moção refe-

rindo o seu protesto em relação às Portagens na A23. ----------------------------------------------------------  

Referiu-se sobre o requerimento apresentado pelo Senhor Deputado Nuno Soares onde procura-

va saber sobre a aplicabilidade do Acordo do Supremo Tribunal Administrativo n.º 3 de 2010 

publicado em Diário da República I Série n.º 49 de 11 de março, tendo informado o Senhor Depu-

tado que, de acordo com o ofício recebido do Senhor Presidente da Câmara e citando ”que o 

acórdão em causa não é aplicável a qualquer eleito Local, em exercício de funções na Câmara 

Municipal de Manteigas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------O Senhor Deputado António Júlio Leitão Garcia solicitando a palavra questionou o 

Senhor Presidente da Câmara sobre o paradeiro de uma carrinha que segundo sabe pertence ou 

pertenceu ao Grupo BTT de Manteigas e que o Grupo já há muito tempo não tem atividade. Infor-

mou ainda que quanto lhe é sabido a carrinha teve comparticipação da ADRUSE através de uma 

candidatura. Este assunto tem a sua pertinência devido à falta de viaturas que a ADM neste 

momento se debate, pois existe a dificuldade de transporte das camadas mais jovens.----------------  

------------  O Senhor Presidente da Câmara respondendo ao Senhor Deputado António Júlio, 

esclareceu que desconhece este assunto e que o mesmo não é da competência da Câmara 

Municipal uma vez que a ADRUSE, segundo a informação do Senhor Deputado, foi a Entidade 

que financiou a candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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ORDEM DO DIA 

PONTO TRÊS, UM -  APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 1ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 

INCENTIVO À CRIAÇÃO DE EMPREGO EM MANTEIGAS – MANTEIGAS PRÓ-EMPREGO. 

---------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou aberto o debate deste 

ponto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

---------- O Senhor Deputado Manuel José Correia Silva Carvalhinho, usando da palavra esclare-

ceu que ao ler a proposta de alteração verificou que só foram publicados os artigos alterados, 

sugerindo que no futuro seja publicado todo o Regulamento já com as alterações. ---------------------  

---------- O Senhor Deputado Umberto Massano Leitão chamou a atenção para uma gralha publi-

cada no Dário da Republica onde está escrito “Pré-Emprego” em vez de “Pró-Emprego”. ------------  

---------- Não havendo mais intervenções o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

colocou à votação a proposta de Alteração ao Regulamento tendo sido aprovado por unanimida-

de. ------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO TRÊS, DOIS -  APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA 2ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 

APOIO SOCIAL E INCENTIVO À FIXAÇÃO DE PESSOAS E FAMÍLIAS. 

---------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou aberto o debate para 

este ponto da Ordem de Trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------------  

--------- O Senhor Deputado Manuel José Correia Silva Carvalhinho, usando da palavra alertou para 

fosse corrigido a numeração do ponto cinco do artigo decimo primeiro, pois esta numeração não 

corresponde ao preceituado no regulamento. ----------------------------------------------------------------------  

---------- Não havendo mais intervenções o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

colocou à votação a proposta da 2ª alteração ao Regulamento tendo sido aprovado por unanimi-

dade.--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PONTO TRÊS, TRÊS – REVISÃO DOS SERVIÇOS – DECRETO-LEI Nº 305/2009 DE 23 DE OUTU-

BRO 

---------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou aberto o debate para 

este ponto da Ordem de Trabalhos.-----------------------------------------------------------------------------------  

---------- Verificando que não havia nenhum Senhor Deputado que quisesse usar da palavra, colo-

cou à votação a proposta da Revisão dos Serviços, tendo sido aprovada por unanimidade.----------  

PONTO TRÊS, QUATRO -  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO MUNICIPAL 

DO IDOSO 

---------- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal sobre este ponto deu a palavra 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

----------  O Senhor Presidente Câmara Municipal, usando da palavra esclareceu a Assembleia 

que esta proposta de alteração ao regulamento do cartão do idoso, ainda se encontra em discus-
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são pública e que será apresentada na próxima Assembleia para aprovação. Só está na ordem de 

trabalhos para que fosse dado conhecimento aos Senhores Deputados. -----------------------------------   

PONTO 4  DA ORDEM DE TRABALHOS 

APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

-----------Tendo o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia aberto as inscrições para este ponto, 

usou da palavra o Senhor Deputado José Manuel Novo de Matos para felicitar o Senhor Presiden-

te da Câmara Municipal, no modo como foi apresentada esta informação, tendo já alertado em 

reuniões anteriores, podendo os Deputados agora acompanhar os projetos que foram executados 

e os que estão a decorrer.------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------O Senhor Deputado Manuel José Correia Silva Carvalhinho usando da palavra disse que 

olhando para as ações que estão em Tribunal com a Empresa de Águas do Zêzere e Côa e verifi-

cando que houve uma reunião na Câmara Municipal, questionou se houve ou não evolução sobre 

este processo. Também a titulo de informação e uma vez que existem duas ações com dois Muní-

cipes, gostaria de saber quais os processos. -----------------------------------------------------------------------  

-----------O Senhor Presidente da Câmara Municipal em relação aos processos com as Águas do 

Zêzere e Côa informou que se mantêm as ações que já vêm desde 2009 não havendo evolução, 

porque não existe acordo em relação ao preço a pagar. E a título de informação, a Empresa já 

admitiu durante este mandato e numa reunião em março, que existem valores que terão que ser 

pagos à Câmara Municipal de Manteigas, porque nem toda a água foi objeto de cedência, ofere-

cendo já o preço de 0,013 € por metro cúbico de água que estão a vender ao Município a 0,52 €. 

A Câmara Municipal apontou o valor que foi fixado para a Firma “Da Nascente”, tendo-se já con-

seguido colocar o caudalímentro para a medição da água entrada na Firma e todos os meses é 

enviada a faturação à Firma para liquidação. Ainda em relação às Águas do Zêzere e Côa e des-

de a última reunião havida ainda não foi dada qualquer resposta à Câmara Municipal embora as 

noticias nos jornais transmitam que existem dificuldades financeiras na firma. A Câmara Municipal 

está a formalizar o processo para solicitar a saída do sistema, tendo já sido transmitido à Senhora 

Ministra do Ambiente verbalmente. -----------------------------------------------------------------------------------  

Em relação aos processos individuais mencionados dizem respeito respetivamente ao não cum-

primento de pagamento de uma hasta pública de madeira e o outro a um processo de seguros. ----  

---------------------------------------PONTO 5. DA ORDEM DE TRABALHOS------------------------------------  

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

-----------O Senhor Deputado Nuno Soares usando da palavra informou que tinha cinco questões a 

colocar, uma sugestão e um requerimento, começando por apresentar a sugestão foi falado na 

última Assembleia que um ponto dois quatro da ordem de trabalhos seria antes da ordem do dia, 

reservado par intervenção dos Deputados. --------------------------------------------------------------------------   

-----------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal esclareceu que embora não fos-

se ele a assinar a ordem de trabalhos está implícito que podem os Senhores Deputados e antes 
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da ordem do dia usarem da palavra o que também está de conformidade com o regimento, mas 

poderá em futuras convocatórias ficar esse ponto.----------------------------------------------------------------  

----------  Continuou o Senhor Deputado Nuno Soares lendo o requerimento que a seguir se trans-

creve: “Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicito copia autenticada dos 

documentos contabilísticos elaborados para aquisição das antigas instalações da SOTAVE, 

nomeadamente de extrato orçamental que evidencie a posição anterior e posterior a aquisição e 

os documentos de suporte contabilísticos, nomeadamente faturas, ordem de pagamento e outros 

relevantes em termos de registo.” -------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação às perguntas esclareceu que tinha três questões para o Senhor Presidente da Câmara 

e duas para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, começando pela primeira questão 

dizendo que os terrenos da Câmara que estão junto ao Skiparque, há uma parte dos terrenos que 

não fazem parte da concessão. Na primeira concessão e uma vez que havia uma atividade com 

cavalos havia uns terrenos que serviam para a pastagem dos animais. Como agora não há essa 

atividade os terrenos não foram limpos e poderá haver quem já fez pertença de alguns metros 

desse terreno. Deixou a sugestão de a Câmara Municipal mandar limpar esse terreno e mandar 

confirmar as respetivas áreas. A segunda questão vem da informação que leu na Ata da reunião 

da Câmara Municipal de agosto onde o Senhor Presidente informou que haveria uma empresa  

“F3 Energy Group” , uma empresa de energias renováveis, que pretendia instalar-se na antigas 

instalações da SOTAVE, percebendo que seria um projeto de interesse nacional, no que diz res-

peito à produção de energia e integração na rede, gostaria de saber se houve mais evolução des-

te processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

A terceira questão foi no sentido de que, tendo conhecimento que houve algumas alterações em 

termos de licenciamento de obras particulares, concretamente tendo sido abolidas as licenças 

prévias de construção a questão foi: se a fiscalização da Câmara Municipal tem estado atenta a 

estas situações, para que as pequenas obras não se transforma em grandes obras sem ninguém 

dar conta? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- As duas outras questões foram direcionadas ao Senhor Presidente da Assembleia Muni-

cipal: se já havia alguma resposta ao requerimento apresentado na última Assembleia Municipal 

sobre a disponibilidade de dados das contas da Câmara Municipal e saber se existe alguma razão 

específica sobre a não inclusão da proposta na ordem de trabalhos. 

---------- O Senhor Presidente da Câmara da Municipal esclareceu e agradeceu a preocupação do 

Senhor Deputado sobre os registos que a Câmara Municipal deve ter, mas informou que acerca 

de dez dias solicitou aos Serviços Técnicos a delimitação de todos os terrenos da propriedade da 

Câmara Municipal relativamente ao SkiParque e que é extremamente difícil a aferição de tal deli-

mitação não se chegando a ainda a nenhuma conclusão. O registo de propriedade foi feito mas 

não foi acompanhado por uma planta que delimite os terrenos e de facto há agora a preocupação 

para que os terrenos sejam delimitados por marcos.  
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O que a Câmara Municipal possui em termos de delimitações na zona do Skiparque é um projeto 

da florestação. É preocupante é que haja ocupações indevidas nesses terrenos.------------------------  

Também há terrenos da Câmara Municipal que estão a ser cultivados por Munícipes e não existe 

qualquer documento na Câmara Municipal que dê nota a que titulo foram cedidos. Foram incum-

bidos os técnicos da Câmara para delimitarem os terrenos no Skiparque.  Em relação à “F3 

Energy Group” foi dado conhecimento à Câmara Municipal da intenção desta Empresa se instalar 

nas antigas instalações da Sotave necessitando cerca de 5.000m2, com um projeto de armaze-

namento de energia, não havendo nenhuma decisão sobre esta matéria. No entanto foi pedida 

uma reunião com o Senhor Secretário de Estado da Energia para apresentação deste projeto. 

Quanto ao licenciamento de obras deixaram de existir autorizações verbais. Não há licenciamen-

tos verbais, todos os processos dão entrada na Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai admitir 

mais um Fiscal, estando já o processo na fase final, para complementar o trabalho que a nova 

legislação contempla. Há de facto um agilizar de alguns processos de acordo com as alterações 

da Lei, mas a comunicação prévia é sempre acompanhada pelo Fiscal da Câmara Municipal.   

-----------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia em relação ao requerimento que o Senhor 

Deputado lhe fez chegar, não um mas sim dois, solicitou de acordo com a Lei ao Senhor Presi-

dente da Câmara Municipal as respostas aos mesmos, já tendo a resposta a um requerimento que 

irá entregar-lhe. Em relação ao outro está a aguardar a resposta da Câmara Municipal. ---------------   

-----------O Senhor Deputado António Júlio Leitão Garcia usando da palavra deixou o alerta para o 

perigo das bermas da estrada de S. Sebastião que se encontram mais baixas, onde existe algum 

trânsito e está aproximar-se a época de inverno. ------------------------------------------------------------------   

-----------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal sobre o assunto exposto, referiu 

que ainda hoje ao passar no local viu pessoal dos Serviços Florestais a tratarem das valetas.------  

-----------O Senhor Presidente da Câmara Municipal em relação à limpeza das bermas da estrada 

de São Sebastião, esclareceu que tendo havido mudanças na estrutura Regional da Autoridade 

Florestal e logo que foi nomeado o novo responsável o Senhor Eng. António Borges, foi solicitada 

uma reunião. Já anteriormente foi solicitado à Autoridade Florestal para que procedessem à lim-

peza das valetas nessa estrada, porque no presente ano e já na época das chuvas, se não fosse 

a pronta intervenção dos Bombeiros Voluntários de Manteigas e dos Funcionários desta Autarquia 

que andaram praticamente toda a noite nesse local, teria havido sérios problemas, como aquelas 

que existiram na Madeira, não com aquela dimensão, pois não procederam à limpeza e desobs-

trução das valetas. O Senhor Eng. António Borges na sua deslocação a Manteigas garantiu que 

as bermas iriam ser limpas e pelos visto já começou a limpeza.-----------------------------------------------    

-----------A Senhora Deputada Maria João Ramos usando da palavra referiu que queria manifestar 

o seu agrado como foram prontamente resolvidas pela Câmara Municipal, as situações apontadas 

na última Assembleia nomeadamente a deslocação do “outdoor” no Cabecinho e o arranjo dos 

buracos na Rua da Sotave. Manifestou também apreço pelas jornadas que irão realizar-se nas 
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Termas de Manteigas. Não sabendo se a Câmara Municipal tem ou não a ver com, tais jornadas 

manifestou a sua satisfação pelas pessoas que se irão deslocar às jornadas, pois Manteigas 

demonstrará a riqueza natural que possui. Questionou ainda sobre o objetivo da alteração da área 

junto ao coreto de São Pedro? Viu umas mesas muito bonitas lá colocadas, mas não compreende 

que três mesas justifiquem o gasto de 30.000,00 €. Com certeza que a Câmara Municipal terá 

outras justificações. Em relação à fiscalização e limpeza das matas deixou o alerta para que a 

Câmara Municipal proceda a mais fiscalização e a mais limpezas. Também em relação aos chafa-

rizes e fontanários existentes no Concelho já reparou que muitos não deitam água e as pessoas 

que fazem os percursos pedrestes acabam por não poder refrescar-se nesses locais. Por último 

gostaria de saber quais os planos delineados que o Gabinete de Turismo tem para a época de 

inverno que se aproxima. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal respondendo às interpelações da Senhora 

Deputada referiu que as Jornadas foram realizadas na semana anterior e se não fosse a interven-

ção da Câmara Municipal, que esteve representada pelo seu Presidente, talvez não se tivessem 

realizado em Manteigas. Em relação ao objetivo do arranjo junto ao Largo Padre José Bailão 

Pinheiro, cujas cadeiras e mesas embora bonitas, não custaram 30.000,00 €, é de que tal espaço  

venha a ser dinâmico. Aquilo que aconteceu com a ocupação do espaço na festa de Nossa 

Senhora da Graça não terá sido o mais adequado, mas no futuro poderão colmatar-se estas 

situações. Mas o espaço será um complemento do Posto da Internet em termos de aproveitamen-

to da rede wireless, evitando a sua utilização anterior dentro das viaturas de cada um ou em cima 

da relva. Já neste verão viu muitos estrangeiros a utilizarem as mesas e as cadeiras, sendo esta 

uma das possíveis utilizações daquele espaço. Também haverá por parte de algumas Associa-

ções a ocupação desse espaço para a realização de espetáculos culturais. Irá haver por parte da 

Câmara Municipal uma programação para aquele espaço. Este projeto irá também ser candidata-

do quando abrir o programa de regeneração urbana, como também irá ser candidatado o projeto 

para o arranjo da entrada da Vila. Em relação a programações a nível de turismo, a Câmara irá 

realizar já no próximo mês a prova de 24 horas de BTT e também algumas atividades na época de 

menos frio, porque uma programação de inverno ao ar livre é extremamente complicado, mas a 

Câmara irá programar algumas atividades de inverno. Em relação à limpeza das matas, esclare-

ceu que o concelho de Manteigas é o concelho modelo no País, dado como exemplo pela Autori-

dade Nacional Florestal, em relação à rede primária e à rede secundária na limpeza de faixas de 

contenção. A Câmara Municipal dá o apoio técnico através do Gabinete Florestal da Câmara 

Municipal. Em relação aos fontenários que não têm água a Câmara Municipal irá verificar essas 

situações.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Deputado Alfredo Serra Carvalho Marcelo depois de cumprimentar os presentes referiu 

acerca do coreto de São Pedro, que para o efeito de actuação de bandas, lhe parecia bem e que 

pontualmente quando de alguns concertos se podia ampliar a parte da bateria, como aliás sempre 



  LIVRO DE ATAS Nº 8 
  ATAS DO MANDATO 2009/2013  
 Pág.117 
 

 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANTEIGAS  
 

 
  Ata nº 6 da Assembleia Municipal — 24 de setembro 2010 

se tem feito. Quanto ao preço da água pretende que fique bem claro que da parte do Partido 

Socialista é urgente, como o era já há dois anos, a sua alteração. Tendo no entanto em conta o 

que nesta Assembleia já foi dito espera que tudo se clarifique para depois se aplicar a alteração. 

Por outro lado queria felicitar o Senhor Presidente da Câmara pela candidatura às 7 Maravilhas 

porque não se tendo embora ganho o 1º lugar ganhou-se muito na divulgação do Vale do Zêzere, 

de Manteigas e da Região. Parabéns por isso a todos que se empenharam em tal candidatura. 

Por último queria recomendar ao Executivo da Câmara que estudasse a melhor forma de à noite 

libertar para estacionamento público o espaço reservado aos táxis no Valazedo, sem que o bom 

funcionamento do serviço de táxis fosse prejudicado. Dado que existe muita restauração e pouco 

estacionamento por perto deveria poder-se aproveitar tal espaço uma vez que à noite nunca há ali 

táxis estacionados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------O Senhor Deputado Paulo Manuel Costa em relação à limpeza de matas esclareceu que 

a implementação da rede primária foi objeto de uma candidatura que foi aprovada e os sapadores 

têm feito um trabalho muito valioso. Deixou um alerta para os estacionamentos das viaturas junto 

à praia fluvial da Relva da Reboleira, onde devido a grande afluência é difícil a circulação das via-

turas. Também há falta de algum gradeamento e falhas de madeira no piso da ponte nesse local 

que é necessário ser reparado. Comunicou a título informativo que a Junta de Freguesia se candi-

datou a um programa ao Centro Regional de Segurança Social para a ajuda a pessoas do Conce-

lho com dificuldades económicas, nomeadamente na atribuição de géneros alimentícios. Deu 

conhecimento da realização do Conselho Municipal de Educação onde esteve presente, tendo 

sido tratados os assuntos sobre o ano letivo 2009/2010 e também o início do ano letivo 

2010/2011; também foi feita a análise sobre o encerramento da escola de Sameiro.--------------------  

-----------O Senhor Deputado Umberto Leitão deu conhecimento que se realizou no dia 13 de 

agosto o Conselho Local de Ação Social onde foi dada a nota do encerramento do PROGRID. 

Manifestou ainda a sua preocupação sobre a notícia que leu num jornal relativamente à implemen-

tação das portagens na A23 e A25 nomeadamente os utentes dos Concelhos Manteigas, Meda e 

Vila Nova de Foz Côa, que irão ser discriminados pagando a totalidade das portagens por dista-

rem mais de 20 Kms das SCUT’s. Lamenta que mais uma vez os Munícipes do Concelho de Man-

teigas sejam prejudicados pela sua interioridade.------------------------------------------------------------------  

-----------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia esclarecendo referiu que também já leu 

uma notícia que poderia levar a interpretação do Senhor Deputado Umberto Leitão, mas quanto 

julga saber não será exatamente o que transmitem as notícias o que irá acontecer. O que lhe 

parece é que a distância dos 20 Kms é da NUT a que cada Município pertence e não do concelho, 

e que nessa circunstância o concelho de Manteigas estará abrangido pela isenção.--------------------  

-----------O Senhor Presidente da Câmara Municipal ainda em relação ao esclarecimento já pres-

tado pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia confirma que é a partir da NUT que cada 

concelho pertence. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---------- Continuando o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia no uso da palavra manifestou 

a sua opinião em relação à limpeza das matas, referindo que não são os resíduos florestais resul-

tantes da limpeza das matas que o preocupam, mas sim aquele lixo urbano que as pessoas pro-

positadamente despejam nas matas e que depois são pontos críticos quando deflagram os incên-

dios. A outra questão que levantou foi sobre o espaço do coreto e a sua sugestão foi no sentido 

de que uma vez que os músicos efetivos são muitos e não cabem no coreto deverá ser adaptada 

uma solução, eventualmente do mesmo material do piso que agora foi colocado, de maneira a 

acrescentar o coreto, pois torna-se muito mais agradável ouvir um concerto da Banda naquele 

espaço do que anteriormente nos degraus e na estrada. -------------------------------------------------------  

---------- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu a sessão por 

encerrada sendo uma hora e trinta minutos. Desta sessão foi lavrada a presente ata 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 --------  

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

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


