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CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS
ACTA Nº 1/99
Acta da reunião ordinária realizada aos treze dias do mês de Janeiro de mil
novecentos e noventa e nove.
Aos treze dias do mês de Janeiro de mil novecentos e noventa e nove reuniu no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor José Manuel Custódia Biscaia, encontrando-se
igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos Senhores, António Manuel
Martins Batista, António José Ascensão Fraga, José Quaresma Pinheiro e Irene Paixão
dos Santos Leitão.
Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião.
De conformidade com o artº. 18º do Decreto-Lei nº. 442/91, de 15 de Novembro, é
estabelecida a ordem do dia para a reunião ordinária a realizar no dia 13 de Janeiro de
1999 que inclui os seguintes assuntos:
1. Estrada Nacional 338.
2. Transferência da Freguesia de Vale de Amoreira, para o Concelho de
Manteigas.
3. Pedidos de Subsídios formulados por:
• Nevestrela.
• Grupo de Música Popular “ OS NARCISOS”.
• Grupo de Marchas Populares da Praça da Louça.
• Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal.
4. Concurso Público de Concepção, Construção e Exploração de uma Pista de
Ski Sintéctica.
5. Fundo Permanente.
6. Conta de Gerência.
7. Hasta Pública para Venda da Madeira da Mata Municipal do Souto do
Concelho.
8. Aprovação do Aditamento ao Projecto de Abastecimento de Água ao Concelho
de Manteigas.
9. Loteamento dos Herdeiros de Porfírio António Leitão Morais.
10. Assuntos tratados por delegação.
Estrada Nacional 338.
Os Senhores Vereadores António Manuel Martins Batista e Irene Paixão dos Santos
Leitão, apresentaram a seguinte proposta, relativamente à Estrada Regional 338, no
sentido de se desenvolverem os seguintes procedimentos:
1. Diligenciar junto da JAE a rápida conclusão dos estudos de rectificação do traçado
Manteigas-Penhas da Saúde.
2. Identificar, junto do P.N.S.E., os estudos de impacto ambiental decorrentes da
respectiva rectificação, bem como, os parâmetros que devem nortear as alterações da
Estrada 338.
3. Desenvolver esforços no sentido do projecto se concretizar em 1999.
Após análise da proposta, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade aprovar a
mesma.
O Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Vereador António José Ascensão Fraga,
apresentaram a seguinte declaração de voto:
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“ Concordamos com a proposta, sendo que o estudo deverá entre outras
especificidades, considerar que o traçado deverá permitir o cruzamento de autocarros.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Transferência da Freguesia de Vale de Amoreira, para o Concelho de Manteigas.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do pedido formulado pela Autarquia de Vale
de Amoreira e todos os elementos que anexaram o referido pedido e deliberou, por
unanimidade, após informação dada pelo Senhor Presidente de que não há legislação
específica para esta situação – Informação dada e confirmada pelos Serviços Jurídicos
da ANMP – o seguinte:
1. Congratular-se face ao pedido e razões apresentadas para a sua justificação e
deliberar favoravelmente.
2. Remeter o assunto para deliberação da Assembleia Municipal.
3. Dar conhecimento da deliberação à Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia
de Vale de Amoreira.
4. Dar conhecimento à Câmara Municipal da Guarda.
5. Diligenciar, desde já, junto da Assembleia da República para que nos seja
informado qual o procedimento a adoptar com vista à consecução da pretensão.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Pedidos de Subsídios formulados por:
•
Nevestrela.
• Grupo de Música Popular “ OS NARCISOS”.
• Grupo de Marchas Populares da Praça da Louça.
• Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal.
Foram presentes os pedidos de subsídios formulados pelas Entidades supra
referenciadas.
Após análise, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes
subsídios:
Ao Grupo de Música Popular “ OS NARCISOS “, para a realização do II Encontro de
Grupos de Música Popular Portuguesa, a quantia de 150.000$00, como subsídio
extraordinário.
Ao Grupo de Marchas Populares da Praça da Louça, para aquisição da Sede e
restante plano, a atribuição de 440.000$00, sendo o montante referente a dois anos de
subsídio: 1999 e 2000.
Ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal, a quantia de
550.000$00, para a Festa de Natal do pessoal da Câmara Municipal, realizada no
passado mês de Dezembro.
À Nevestrela, para a actividade invernal de montanha, a atribuição do subsídio fica
condicionado à apresentação do Plano de Actividades para 1999.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Concurso Público de Concepção, Construção e Exploração de uma Pista de Ski
Sintéctica.
1. O Executivo tomou conhecimento da Acta e do Relatório.
2. Os Senhores Vereadores, em presença dos documentos irão analisá-los
conjuntamente com a proposta para ulterior deliberação.
Fundo Permanente.
Nos termos do artigo trigésimo do Decreto-Lei nº 341/83, de 21 de Julho, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de um Fundo
Permanente a favor do Chefe de Divisão, Honorato Lopes Quaresma, para ocorrer ao
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pagamento de despesas urgentes e inadiáveis, no âmbito de qualquer dos Serviços do
Município, até ao montante de cinquenta mil escudos ( 50.000$00 ).
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Conta de Gerência.
Pelo Chefe de Divisão, foi a Câmara informada que a Conta de Gerência do ano de mil
novecentos e noventa e oito, que em devido tempo será apresentada para apreciação
e aprovação, apresenta os seguintes valores:
A receita cobrada, incluindo o saldo de três milhões seiscentos e vinte e oito mil
seiscentos e quinze escudos (3.628.615$00) que transitou da gerência anterior, cifrase na quantia de setecentos e cinquenta e sete milhões quatrocentos e oitenta e oito
mil e doze escudos (757.488.012$00) e a despesa em setecentos e vinte e sete
milhões setecentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove escudos
(727.754.639$00).
Mostra-se que o saldo em dinheiro que transitou para a gerência seguinte é de vinte e
nove milhões setecentos e trinta e três mil trezentos e setenta e três escudos
(29.733.373$00).
Hasta Pública para Venda da Madeira da Mata Municipal do Souto do Concelho.
Havendo necessidade de se proceder à hasta pública para venda das madeiras da
Mata Municipal do Souto do Concelho e tendo a Direcção de Serviços das Florestas
efectuado os autos de marca, que foram entregues nesta Autarquia, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, proceder através de Edital à hasta pública da
madeira.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Aprovação do Aditamento ao Projecto de Abastecimento de Água ao Concelho de
Manteigas.
Na sequência da Informação Técnica nº 3 – 1/99, e após análise dos seus documentos
anexos, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de
ampliação da Rede de Abastecimento de Água, e os respectivos trabalhos, como
trabalhos a mais e não previstos da empreitada “Abastecimento de Água ao Concelho
de Manteigas “, cujo montante é de vinte e seis milhões novecentos e dezasseis mil e
quinhentos escudos (26.916.500$00).
Mais foi deliberado, também, por unanimidade, solicitar a caução da quantia de
1.345.825$00, correspondente a 5% do valor do referido projecto e conceder ao
Senhor Presidente da Câmara, ou a quem suas vezes fizer, nos termos legais, plenos
poderes para outorga e assinatura do respectivo contrato de adjudicação.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
Loteamento dos Herdeiros de Porfírio António Leitão Morais.
Foi presente o requerimento n.º 486, datado de 18/12/98, registado nesta Câmara, de
Maria da Graça David Costa Morais, em representação de Herdeiros de Porfírio
António Leitão Morais, em que solicitam a emissão do Alvará de Loteamento.
Sobre o assunto em epígrafe, foi presente a informação dos serviços técnicos, que a
seguir se transcreve: “ O pedido está devidamente instruído, podendo conceder-se o
respectivo Alvará para operações de loteamento, e obras de urbanização.”
Pelo que, se procedeu à ratificação da deliberação de 11/2/98, após análise do novo
pedido e da Informação Técnica de 11/1/99.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão do Alvará de
Loteamento, conforme proposta que foi presente.
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.
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Actos Praticados Pelo Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro, no Uso da
Subdelegação de Competências Previstas no Nº 2 do Artº 52º do Decreto-Lei nº
100/84, de 29 de Março, Alterado Pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho.
Para conhecimento da Câmara Municipal foi feita a leitura dos actos referidos em
epígrafe, constantes da relação nº 1/98 apresentada e que aqui se dá por
integralmente reproduzida, a qual, depois de rubricada pelos membros do Executivo é
arquivada na pasta anexa a esta acta.
Intervenção do Senhor Vereador António José Ascensão Fraga.
O Senhor Vereador António José Ascensão Fraga apresentou e chamou a atenção
para alguns problemas:
- Problema das terras a seguir à obra da Entrada da Vila, que podem vir cair para a
E.N.232, com os consequentes perigos e prejuízos.
- Manifestou-se contra as iluminações da rua pelo Natal, que feitas assim só
desprestigiam Manteigas; apelou para que se reduzisse o pagamento já que aquilo
ultrapassou os limites do aceitável.
- Chamou a atenção para o perigo do imóvel degradado à entrada da Rua do Triunfo
a seguir à Praça da Louça.
- Salientou a necessidade de um sinal à esquina da casa do Senhor José Gomes
Direito, pois o único que lá está na Avenida Comendador Esteves, só faz perder a
prioridade em relação à primeira Rua, e não em relação à Rua Dr. Sobral.
- Chamou a atenção para o estacionamento de uma máquina de construção civil na
Rua Dr. Sobral, local impróprio para máquinas daquele tipo e que retira a
visibilidade para quem vem do Hospital.
- Relembrou mais uma vez o atraso das obras na Ponte dos Frades e chamou a
atenção para os depósitos de material na Estrada da Lapa junto à residência do
Munícipe António Manuel Batista dos Santos, a eliminar agora que vai essa estrada
ser beneficiada.
- Lembrou mais uma vez a situação da E.N. 338 entre a Ponte junto à residência do
Senhor Joaquim Guedes e a Fonte Paulo Luís Martins.
- Chamou a atenção para a permanência de carroçarias velhas junto ao Viveiro das
Trutas por cima, muito mais após ter sido retirado o camião velho que estava junto
dos tanques. Será que o Parque Natural da Serra da Estrela não vê estas
desgraças?
- Referiu o facto de dia 31/12/98 pelas 12 h 30 m a E.N. 338 só ter sido limpa da
neve até ao cruzamento do Poço do Inferno, não o tendo sido feito entre esse local
e a Ponte das Caldas. Será que Manteigas não merece?
Intervenção do Senhor Presidente da Câmara.
Ao terminar a reunião, a 1ª de 1999 o Senhor Presidente da Câmara disse:
Nesta nossa 1º reunião quero formalmente desejar a todos, que o nosso trabalho no
Executivo seja o melhor possível. Que façamos todos o melhor que pudermos e
soubermos em prol do Concelho de Manteigas e que de 1999, ano, a anteceder o sec
XXI, seja de grandes realizações e que tudo corra pelo melhor.
Eu próprio, continuo a disponibilizar-me naturalmente e inteiramente para em diálogo,
mesmo informal, encontrar as melhores soluções. Quero portanto agradecer a vossa
compreensão, o vosso entendimento, o apoio e as críticas, sempre benvindas, pois só
assim conseguiremos entrar no sec XXI a defender Manteigas e os Manteiguenses.
Por algum desentendimento que terá havido em termos formais, cumpre-me a mim
assumir a responsabilidade.
Apesar de tudo, o balanço que faço, em termos comportamentais e objectivos, em
redor desta mesa, é de que foi muito melhor do que era esperável, de um Executivo
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completamente remossado e renovado. Mas, como já disse, quando se junta a
inteligência e a boa vontade, é natural que haja uma transição pacífica e positiva.
Por tudo isto quero apresentar os meus agradecimentos.
Finanças Municipais.
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de hoje, que acusa um
saldo em dinheiro no montante de trinta e oito milhões duzentos e setenta e nove mil
quatrocentos e setenta e quatro escudos (38.279.474$00).
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezoito horas, foi pelo Senhor
Presidente declarada encerrada a presente reunião. Para constar e devidos efeitos se
lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e Senhores
Vereadores presentes, e por mim,
Chefe de Divisão que a redigi e
subscrevi.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

