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ACTA NÚMERO VINTE E DOIS 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de Junho de dois mil e cinco, pelas catorze horas e trinta 
minutos, reuniu-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Sessão Ordinária, para o 
que tinha sido convocada pelo seu Presidente, nos termos da Lei, a Assembleia Municipal 
deste Concelho, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
1. Aprovação da acta da sessão anterior; 

2. Período de antes da ordem do Dia: 

3. Período da Ordem do Dia: 

3.1 Apreciação da Informação do Senhor Presidente da Câmara. 

4. Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 

 
Aberta a sessão, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal endereçou os 
cumprimentos a todos.  
Estavam presentes os seguintes Senhores Deputados: Irene Paixão dos Santos Leitão, 
João Adelino Paixão Salvado, Albino Saraiva Cardoso, Manuel Fernando Serra 
Carvalhinho, Delfina da Graça Matos Guedes Monteiro, João Lucas Leitão, Germano de 
Jesus Mamede Cleto, Carlos Manuel Abrantes Ferrão, Germano da Graça Morais, Lúcia 
Fernandes Almeida Paiva, José Gabriel Cleto Lopes da Rosa, Bernardo Pereira de 
Almeida, Fernanda Isento Pereira, Luís Pedro Matos Soares, José Quaresma Domingos, 
Francisco Martins Lucas.  
Foram considerados de acordo com a Lei os pedidos de substituição previamente 
solicitados pelos Senhores Deputados José Fernando Carona Leitão, João Clara de 
Assunção e António Lívio Martins Roque. 
1- Aprovação da acta da sessão anterior; 
O Senhor Presidente da Assembleia, começou por informar todos os presentes que a acta 
da sessão anterior não tinha sido enviada aos Senhores Deputados porque o Senhor 
Secretário, responsável pela sua elaboração, tinha tido um problema informático e não foi 
possível apresentá-la. O Senhor Presidente informa ainda que assim que a acta seja 
entregue será distribuída aos Senhores Deputados para ser analisada e discutida na 
última reunião de Assembleia Municipal que terá lugar em Setembro. 
2- Período de antes da ordem do Dia: 
O Senhor Presidente da Assembleia pede aos Senhores Deputados para se inscreverem 
para assim poderem usar da palavra. 
Não havendo inscrições o Senhor Presidente da Assembleia passou-se para o ponto 
seguinte. 
3- Período da Ordem do Dia: 
3.1 Apreciação da Informação do Senhor Presidente da Câmara. 
Usa da palavra o Senhor Deputado Germano de Jesus Mamede Cleto, para pedir os 
seguintes esclarecimentos. 
Relativamente à abertura do concurso para negociação ou expropriação de terrenos da 
Via de Cintura ao Centro Histórico, estas negociações vão ser feitas ou não por pessoal 
externo à Câmara Municipal. 
Relativamente ao Campo de Golfe, o Senhor Deputado quer saber quais os projectos 
executados ou que estão em curso e quais os estudos prévios que foram feitos. 
Relativamente ao Plano de Pormenor das Penhas Douradas, o Senhor Deputado quer 
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saber se já há alguma coisa visualizável, ou concretizável. 
Relativamente à contratação de técnicos para a candidatura Habitat+, o Senhor Deputado 
quer saber se este pessoal Técnico vai ser contratado temporariamente ou se vão integrar 
os quadros permanentes da Câmara. 
O Senhor Deputado pergunta ainda se já há candidaturas para o projecto que a Câmara 
disponibilizou para o Quintal do Ferrão. 
Usa da palavra o Senhor Vice-Presidente para prestar esclarecimentos, referindo que 
relativamente à Via de Cintura ao Centro Histórico o trabalho de negociação vai ser feito 
por uma empresa externa à Câmara Municipal, porque não existe na Câmara Municipal 
pessoal disponível e especializado para fazer este trabalho.  
Relativamente ao Plano de Pormenor das Penhas Douradas, este está ainda na fase de 
abertura de concurso, não havendo ainda qualquer material para ser apresentado. 
Relativamente à candidatura Habitat+, esta está relacionada com um programa específico 
em que os Engenheiros do Ambiente vão trabalhar com a Câmara 6 meses, um dos 
Arquitectos fica 1 ano, o outro Arquitecto fica 2 anos e os geógrafos ficam 2 anos. 
Relativamente ao concurso do Quintal do Ferrão, este foi aberto e foi a hasta pública que 
ficou deserta. A Câmara pretende remodelar o projecto de forma a torná-lo mais funcional. 
Usa da palavra o Senhor Presidente da Câmara para prestar esclarecimentos sobre o 
Campo de Golfe, onde explica que o Projecto do Campo de Golfe está condicionado à 
existência ou não do alargamento e alongamento do P.D.M.. O Senhor Presidente explica 
ainda que há cerca de um ano foi assimilada pela legislação Portuguesa a legislação 
relativamente aos habitats e neste momento estão a ser apresentados a cada concelho as 
incidências da rede Natura em cada um dos Planos de Ordenamento do Território. 
O Senhor Presidente da Câmara informa ainda que na semana anterior tinha estado em 
Gouveia onde lhe tinham dado nota de quais seriam as incidências dos Hatitats da Rede 
Natura e que nos meses de Junho e Julho iriam ter uma reunião com o Parque Natural da 
Serra da Estrela, uma vez que Manteigas é toda do Parque e é toda rede Natura 2000, 
para assim assimilarem para o Plano de Ordenamento e P.D.M. a normativa dos habitats; 
devido a problemas de saúde do Senhor Director do Parque, o Senhor Presidente da 
Câmara está a aguardar que ele recupere para assim se reunirem e darem andamento ao 
projecto.  
Relativamente ao estudo económico este está disponível na Câmara Municipal para 
consulta. 
Usa da palavra o Senhor Deputado João Adelino Paixão Salvado, para referir que 
relativamente ao facto de não terem tido a acta nesta sessão não era abonatório não a 
poderem discutir e aprovar. 
O Senhor Deputado quer informar os colegas da Assembleia que relativamente ao almoço 
realizado há 15 dias atrás, este foi um sucesso, foi um fim-de-semana diferente e que se 
deveria repetir mais vezes, as pessoas foram satisfeitas com o que viram em Manteigas, 
com o serviço prestado nas diferentes unidades hoteleiras e de restauração, e conseguiu-
se uma atitude dignificante e valorizadora do Concelho, o Senhor Deputado informou 
ainda que já está perspectivado para que daqui a 2 anos este encontro seja novamente 
em Manteigas, reunindo os antigos alunos do Liceu de Benguela. 
Usa da palavra o Senhor Presidente da Assembleia para agradecer o convite do Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro para as festividades do dia de São Pedro 
na Freguesia. 
O Senhor Presidente da Assembleia aproveita para informar que o congresso dos 75 
anos da Liga dos Bombeiros Portugueses e o Conselho Nacional desta Liga será feito em 
Manteigas. 
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4- Apreciação de qualquer outro assunto de interesse para o Concelho. 
Usa da palavra o Senhor Presidente da Junta de Santa Maria, para apelar ao acelerar das 
obras que decorrem na Freguesia. 
E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, pelo 
que deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida, 
comentada e votada, será assinada. 
 
 

A Mesa  
 

 
______________________________ 

 
 

______________________________ 
 
 

______________________________ 
  
 
 
 


