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ACTA NÚMERO VINTE E UM 
 

Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e um, pelas nove horas, reuniu-se no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho em Sessão Ordinária, para o que tinha sido convocada 
pelo seu Presidente, nos termos da Lei, a Assembleia Municipal deste Concelho, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
1 - Eleição do Provedor do Ambiente. 

2 - Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 

 
Aberta a Sessão e depois de conferidas as presenças dos Senhores Deputados desta 
Assembleia, foi justificada a falta do Senhores Deputados Francisco José Botão de 
Elvas, 1º Secretário da Mesa, Isabel Maria C.P. Gusmão de Carvalho, 2º Secretária da 
Mesa e António da Graça Soares. 
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou ao Senhor Deputado José 
Paulo Ascensão Fraga para Secretariar esta Sessão. 
Foi dada informação da correspondência dirigida à Mesa, tendo o Senhor Presidente 
da Assembleia lido a carta da Senhora Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão que 
informava da impossibilidade de estar presente nesta reunião e manifestou a sua 
disponibilidade para desempenhar o cargo de Provedora do Ambiente. Foi também lido 
o ofício do Tribunal da Guarda em que solicita a identificação dos elementos da 
Assembleia Municipal que votaram favoravelmente a Moção de apoio à 
Regionalização. 
Toda a correspondência ficou à disposição dos Senhores Deputados. 
Antes da Ordem do Dia, o Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo chamou a 
atenção para o balcão em Sameiro situado na E.N. 232 . Quando se cruzam duas 
viaturas na zona, aperta de tal maneira a curva devido ao balcão que poderá em 
qualquer altura criar uma situação de acidente resultante do facto de uma das viaturas 
poder bater no referido balcão. Solicitou à Câmara Municipal que analise tal situação a 
fim de evitar futuros problemas. 
Foi posta à votação a acta nº 20 tendo sido aprovada por maioria, com 2 abstenções 
por ausência. 
1 - Eleição do Provedor do Ambiente. 
O Senhor Presidente da Assembleia relembrou a proposta por si deixada na última 
assembleia, para que os Partidos representantes apresentassem nesta Assembleia 
Municipal nomes para desempenharem o cargo de Provedor do Ambiente. Solicitou 
assim a indicação de nomes. 
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos referiu que deveria ser o Senhor 
Deputado Francisco José Botão de Elvas, que agendou o tema, quem deveria iniciar 
este debate, contudo como faltou a esta sessão a situação tornou-se caricata. 
O Senhor Deputado José Abrantes Serra referiu que há que ter presente o expresso no 
regulamento do Provedor do Ambiente, onde se especifica que o nome a indicar deve 
ter a concordância da Câmara Municipal. Por outro lado referiu que, antes de mais, há 
que saber qual o custo anual que o cargo do Provedor do Ambiente representará para 
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a Câmara Municipal de Manteigas. Sem ter este conhecimento considera prematuro 
avançar com a discussão. 
O Senhor Deputado Carlos Alberto Fraga Viegas dos Santos considerou que, dado que 
este assunto já se arrasta há muito tempo, há que encerrá-lo de forma positiva, porém 
deverá, antes demais, a Câmara Municipal de Manteigas esclarecer qual a razão pela 
qual, o anterior Munícipe indigitado para Provedor do Ambiente, Eng. José António 
Monteiro, não foi empossado nas funções. Informou que considera fundamental que a 
Câmara Municipal esclareça esta situação de imediato perante a Assembleia Municipal. 
O Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga referiu que é também esse o 
entendimento do PP, pelo que pretende ver esclarecidos os seguintes três pontos: 
1º - Há que esclarecer as datas das ocorrências, havendo que referir que apesar de 
existir uma carta informando da compatibilidade da função de Provedor com o cargo 
profissional desempenhado pelo Eng. José António Monteiro, o Senhor Presidente da 
Câmara referiu à imprensa escrita a existência de incompatibilidades. 
2º - Os custos são uma invenção do PSD, pois não foi solicitado pelo Senhor Eng. José 
António Monteiro qualquer salário, nem carro, nem secretariado exclusivo, sendo 
expectável que quando necessário haver deslocações em viaturas, as mesmas se 
efectuassem na Renault 4L da Câmara Municipal de Manteigas. 
3º - O Senhor Eng. José António Monteiro chegou a deslocar-se à Câmara Municipal 
de Manteigas para ser empossado e tal não se verificou, nem foi dada ao Munícipe 
qualquer esclarecimento sobre esta matéria. 
O Senhor Deputado José Abrantes Serra referiu que na reunião havida com o Senhor 
Provedor indigitado ficou a dúvida quanto à compatibilidade assim como os custos, pois 
pelas contas feitas à época, poderia o gabinete do Provedor do Ambiente ficar mais 
caro que o gabinete do Presidente da Câmara. 
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos expressou a sua saturação para 
a manutenção da discussão ao nível que se mantem, que não é mais que uma 
constante repetição de discussões anteriores. Lembrou que o tema do provedor do 
Ambiente foi bandeira do programa de candidatura do PSD nas últimas autárquicas. O 
PS preferiria a figura do Provedor Municipal, contudo reconhece que a discussão está 
atrasada pelo que concordou, apesar dos riscos, em avançar com esta discussão. 
Considera que deverá antes de mais a Assembleia Municipal pronunciar-se sobre a 
aprovação ou não das alterações aos Estatutos do Provedor do Ambiente e só 
posteriormente sobre a eleição do Provedor em si. O PS congratula-se com a 
disponibilidade manifestada pela Drª Irene Paixão e informou que está disponível para 
apoiar esta candidatura. Importa contudo avançar com a discussão e seria salutar de 
imediato esclarecer os custos que tal cargo acarreta, para o orçamento da Câmara 
Municipal de Manteigas. 
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que considera também importante saber 
quais os custos inerentes ao desempenho do cargo do Provedor do Ambiente. 
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos chamou a atenção para a 
situação criada pela Câmara Municipal, à pessoa do Senhor Eng. José António 
Monteiro, resultante de uma actuação pouco digna e nada clara, levada a cabo pelo 
Senhor Presidente da Câmara. Considera que a presença nesta Assembleia Municipal 
do Senhor Presidente da Câmara era fundamental, basicamente para esclarecer esta 
situação havida com o Senhor Eng. José António Monteiro. 
O Senhor Deputado Carlos Alberto Fraga Viegas dos Santos referiu que não pode a 
Assembleia Municipal eleger um Provedor sem previamente ser aprovado o Estatuto do 
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Provedor do Ambiente. Torna-se como tal necessário começar por fazer esta discussão 
e votação, havendo como tal que voltar aos Estatutos preparados pela Comissão em 
Janeiro de 1997. 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, José Quaresma 
Domingos propôs que o assunto do Provedor do Ambiente seja adiado e que os 
eventuais nomes de candidatos sejam indicados à Câmara Municipal para esta se 
pronunciar sobre os candidatos e posteriormente vir à Assembleia Municipal para 
discussão e votação. 
O Senhor Presidente da Assembleia propôs que este assunto fosse agendado para 
nova sessão, para votação dos Estatutos e eleição do Provedor do Ambiente. 
Foi posta à votação a proposta apresentada à Mesa pelo Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Santa Maria: "Que seja adiada para a próxima Assembleia Municipal a 
discussão do Provedor do Ambiente com a seguinte ordem de Trabalho: Votação dos 
Estatutos do Provedor do Ambiente e eleição do Provedor do Ambiente". 
A proposta obteve a seguinte votação: 6 votos a favor; 4 votos contra e 4 abstenções. 
Ficou assim agendado para próxima sessão da Assembleia Municipal este ponto na 
ordem de trabalhos. 
Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, José Quaresma 
Domingos, perguntou à Câmara quando se iniciaria a reposição da ponte dos 
Chiqueiros destruída no último Inverno. Há muitos danos no Ribeiro que se agravarão 
durante o Inverno se a reposição não for feita. 
O Senhor Vice-Presidente, José Quaresma Pinheiro, informou que o projecto já foi 
aprovado e a adjudicação já está feita, prevendo-se a conclusão até Novembro de 
2001. 
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos referiu que o Senhor Deputado 
Francisco José Botão de Elvas pediu para além do Provedor do Ambiente, o 
agendamento da discussão sobre a obra do Nicho de Santo Amaro. Cirurgicamente a 
convocatória para esta sessão não agendou o tema do Nicho. Sabendo que o tema é 
incómodo para o PSD, tem ainda assim de ser discutido pois os Deputados presentes 
querem saber o que se passa com esta obra e a Câmara Municipal tem de esclarecer 
cabalmente esta situação: custos, situação da obra, solução futura a implementar, 
discussão processual com o empreiteiro, prazos futuros, etc.. 
Relativamente à Estrada das Lameiras e às obras que estão a ser executadas, solicitou 
um esclarecimento quanto à dimensão das obras em curso e nomeadamente: quem 
está a executar a obra, quem paga os custos, se a drenagem da estrada foi 
devidamente projectada ou não, se a pavimentação de toda a estrada vai ser feita ou 
não e se não, até onde se pavimentará. 
No que respeita à abertura das Piscinas em Julho 2001, solicitou um esclarecimento 
sobre a situação actual. 
Quanto à Praia Fluvial da Relva da Reboleira, será aberta este ano ou não! Há meios 
de segurança previstos para esta praia fluvial? E a água, foi feito o controle da 
qualidade para ser conhecida a situação de pureza da mesma? 
O Senhor Vice-Presidente, José Quaresma Pinheiro referiu que quanto ao Nicho de 
Santo Amaro a obra não foi paga e o projecto está a ser revisto por um novo arquitecto.  
A Estrada das Lameiras está a ser reparada pela Empresa Hidroeléctrica de 
Manteigas, o pavimento será na mesma extensão do anteriormente existente e a 
drenagem está a ser refeita.  
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Quanto às Piscinas está garantida a segurança e a praia fluvial de Sameiro tem uma 
placa a informar da falta de vigilância e foram feitas duas análises  à água. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso considera que os esclarecimentos quanto 
ao Nicho de Santo Amaro são insuficientes e como tal solicita complementaridade à 
resposta parcialmente dada. Relembra ainda o requerimento apresentado em 
Setembro de 2000 por si nesta Assembleia Municipal e ainda não respondido. 
O Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao Senhor Vice-Presidente José 
Quaresma Pinheiro, uma resposta urgente por escrito a este assunto que diz respeito à 
vistoria efectuada às obras da Relva da Reboleira no Verão de 2000. 
O Senhor Deputado Umberto Massano Leitão refere que há zonas de Manteigas onde 
não corre água à hora de almoço, causando incómodos e prejuízos nas máquinas 
domésticas. A Câmara deve tomar medidas urgentes sobre esta matéria. 
O Senhor Vice-Presidente informou que a falta de água se prende com desvios 
abusivos e ilegais de captação da água da Câmara. A situação já foi resolvida e o 
abastecimento normalizado. 
O Senhor Deputado José Paulo Ascensão Fraga solicitou, relativamente aos 
loteamentos que a Câmara Municipal projectou e vendeu, se nos lotes vendidos foram 
já construídos todas as casas e em caso negativo se reverteu para a Câmara Municipal 
algum lote por ter passado o prazo previsto de construção. Lembrou a paragem de 
Autocarros em Sameiro, demolida e cujas ruínas estão ao lado da estrada. 
O Senhor Vice-Presidente José Quaresma Pinheiro, referiu que a paragem de 
autocarros é da responsabilidade do empreiteiro da EN 232 e que o assunto está a ser 
acompanhado pela Câmara. 
No que se refere aos lotes, irá averiguar e informar por escrito. 
O Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo recomendou que na estrada das 
Lameiras fosse executado um pavimento como deve ser pois tem muito trânsito. 
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos considera pertinente e concorda 
com a posição do Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo sobre a estrada das 
Lameiras. Considera até que deveria ser estudados em projecto a entrada e saída da 
referida estrada da ribeira com a EN 338. 
Manifestou também a sua preocupação quanto á situação dos abastecimentos de água 
a Manteigas. Houve um investimento grande no abastecimento de água, porém, há 
muitos problemas de abastecimento o que é estranho, parecendo não haver uma 
estratégia e um projecto eficaz à resolução do problema. 
Reforça a preocupação manifestada pelo Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso 
pela falta de resposta a um requerimento feito à Câmara Municipal através da Mesa da 
Assembleia Municipal. É inadmissível esta situação que indicia uma falta de respeito da 
Câmara Municipal pela Assembleia Municipal e seus Deputados. Há também 
responsabilidade da Mesa da Assembleia que deixa que esta situação se mantenha 
sem nada fazer. 
O Senhor Vice-Presidente informou que a Estrada das Lameiras ainda não está na 
posse da Câmara Municipal, aguardando a Câmara Municipal que o empreiteiro das 
Águas rectifique a estrada. 
O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso solicita à Câmara Municipal que informe 
se todos os carros abandonados na via pública que iriam ser recolhidos já o foram e 
sinaliza uma viatura que está há um ano junto à sua porta, uma verdadeira sucata e 
pergunta se irá ser recolhida. 
O Senhor Vice-Presidente tomou nota. 
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O Senhor Deputado Albino Saraiva Cardoso solicita esclarecimento ao andamento do 
projecto do Quintal do Ferrão. 
O Senhor Vice-Presidente referiu que o projecto de arquitectura e especialidades do 
Quintal do Ferrão estão numa fase adiantada de execução. 
O Senhor Deputado João Lucas Leitão referiu que há alguma confusão na colocação 
de placas da estrada EN 232 e que há que actuar rapidamente, repondo a verdade da 
sinaléctica. 
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. 
 
 
 

      
 

      
 

      


