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ACTA N.º 2/2004 

Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de dois mil e 
quatro. 

Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de dois mil e quatro reuniu no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presidente, José Manuel Custódia Biscaia, encontrando-se 
igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos Senhores Joaquim Quaresma 
Domingos, José Quaresma Pinheiro, José Manuel Barbosa Direito e José Manuel 
Saraiva Cardoso. 

Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Câmara 
declarou aberta a reunião. 

Achada conforme, foi a acta da reunião anterior aprovada e assinada, tendo sido 
dispensada a sua leitura por o seu texto ter sido previamente distribuído. 
De conformidade com o art.º 87º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a ordem do dia estabelecida para 
a presente reunião inclui os seguintes assuntos: 
1. Hasta Pública para venda da Madeira da Mata Municipal do Souto do Concelho. 

2. Concessão de subsídio ao Externato de Nossa Senhora de Fátima, para a 

realização do Baile de Finalistas. 

3. Assuntos tratados por delegação. 

4. Outros assuntos. 

Hasta Pública para venda da Madeira da Mata Municipal do Souto do Concelho. 
Havendo necessidade de se proceder à hasta pública para venda de madeira da Mata 
Municipal, e tendo a Zona Agrária efectuado os autos de marca, a Câmara Municipal, 
deliberou, por unanimidade, proceder através de Edital a hasta pública da madeira, que 
a seguir se transcreve: 

EDITAL 
JOSÉ MANUEL CUSTÓDIA BISCAIA, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de 
Manteigas: 
FAZ PÚBLICO que no dia 11 (onze) do mês de Fevereiro de 2004, pelas catorze e trinta 
horas, perante a Câmara Municipal deste Concelho, se abrirá praça para arrematação 
da seguinte madeira existente na Mata Municipal do Souto do Concelho: 

MADEIRA GROSSA DE CASTANHO 

Lote número um constituído por: 
Diâmetro 10 15 20 25 30 
Paus 559 326 135 37 6 

TOTAL DO LOTE: 1063 paus com cerca de 85,472m3 

Lote número dois constituído por: 
Diâmetro 10 15 20 25 30 35 
Paus 405 255 140 40 19 2 

TOTAL DO LOTE: 861 paus com cerca de 83,090m3 

Todos os lotes se encontram na Mata Municipal do Souto do Concelho. 
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O arvoredo é vendido em pé, sendo o abate, extracção, rechega e empilhamento por 
conta do adjudicatário. 
Poderá ser estabelecido um preço base para cada lote posto em praça, seguindo-se em 
qualquer caso licitação verbal. 
As propostas escritas, facultativas e entregues até à abertura da praça, serão 
apresentadas dentro de sobrescritos devidamente fechados, um por cada lote, com 
indicação do lote a que respeita e nelas se indicará o preço oferecido, o nome e morada 
do proponente. 
Finda a licitação verbal, procede-se à abertura das propostas escritas. Se uma ou várias 
das propostas escritas, forem de valor superior ao obtido na licitação verbal, a 
adjudicação será feita à maior proposta escrita, não podendo ser licitado verbalmente 
qualquer outro valor. 
Caso as propostas escritas sejam de valor inferior ao da licitação verbal, a adjudicação 
será feita ao maior valor oferecido nesta. 
A Câmara Municipal reserva-se o direito de não adjudicar o(s) lote(s) caso o preço 
atingido não lhe interesse. 
Não são permitidos lances inferiores a 75,00 •  . 
As condições de pagamento da referida madeira são as seguintes: 
• 15% no acto da arrematação considerados como caução do bom e pontual 

cumprimento do contrato; 
• 50% até 11 de Março de 2004; 
• 20% até 07 de Abril de 2004; 
• 15% até 05 de Maio de 2004, 
não podendo ser levantada da mata, madeira que não esteja paga, não se 
considerando, para esse efeito, como pagamento os 15% iniciais dados como caução e 
que corresponderão aos últimos 15% da madeira a levantar. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Concessão de subsídio ao Externato de Nossa Senhora de Fátima, para a 
realização do Baile de Finalistas. 
Foi presente a carta datada de 7 do corrente mês, do Externato de Nossa Senhora de 
Fátima, em que solicita a concessão de um subsídio para a cobertura das despesas 
inerentes à realização do baile de Finalistas/2004. 
A Câmara Municipal, após análise, deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de 
500,00 •  (quinhentos euros), para custear parte das despesas com a realização do 
evento. 
Assuntos tratados por delegação. 
Actos Praticados pelo Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro, no uso da 
subdelegação de competências previstas no n.º 2 do Art.º 69º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
Para conhecimento da Câmara Municipal foi feita a leitura dos actos referidos em 
epígrafe, constantes da relação n.º 2/2004 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.  
Outros assuntos. 
O Senhor Vereador Joaquim Quaresma Domingos solicitou os seguintes 
esclarecimentos: 
Qual foi o motivo para distribuição de águas engarrafadas na Escola Primária da Vila? 
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Foi lhe transmitido que a moto-bomba da Câmara procedeu a uma descarga no ribeiro 
das Fornêas; haverá alguma razão para esta situação? 
Existe alguma ligação de esgoto que debita na conduta de águas pluviais que sai junto 
ao ribeiro da vila (Ponte do Sr. Prata)? 
O Senhor Vice-Presidente informou que houve distribuição de águas na Escola Primária 
da Vila, pois o resultado da análise da água da Delegação de Saúde obteve um valor de 
oxidabilidade muito elevado o que não se confirmou na contra-análise realizada pelo 
CITEVE. 
O Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro informou que, a moto-bomba não esteve e 
proceder a descarga, mas sim a enchimento, para desentupir um esgoto; e disse ainda 
que tem acompanhado o Pessoal da Câmara, na averiguação onde poderá estar ligado 
ao colector das águas pluviais o esgoto, o que não se consegui até ao momento.  
O Senhor Vereador Joaquim Quaresma Domingos manifestou a sua preocupação sobre 
o encerramento da bombas de gasolina da Galp, situadas na entrada da Vila, nos fins-
de-semana, não contribuindo assim para a boa imagem da Vila. 
Modificação às Grandes Opções do Plano - PPI e AMR. 
De conformidade com o conteúdo da proposta nº 2/2004, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e vai ficar anexa a esta acta, depois de assinada e rubricada 
pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal, nos termos do ponto 8.3.2 - 
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos, do Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de 
Fevereiro, aprovou as alterações das rubricas "020118", "020225", "07010602" e 
"0202009" para as rubricas "070115", "07010602", "020225", "070101", "07010409", 
"040501", "020118" e "020213" no montante de •  57.257,00 (cinquenta e sete mil 
duzentos e cinquenta e sete euros). 
Modificações ao orçamento - Despesa. 
De conformidade com o conteúdo da proposta nº 2/2004, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e vai ficar anexa a esta acta, depois de assinada e rubricada 
pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal, nos termos do ponto 8.3.1 - 
Modificações ao Orçamento, do Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro, aprovou as 
alterações das rubricas "020209", "020225" e "07010602" para as rubricas "020213", 
"040501", "070101", "07010409" e "071015", no montante de •  18.157,00 (dezoito mil 
cento e cinquenta e sete euros). 
Finanças Municipais. 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de quatrocentos e catorze mil setecentos e cinquenta 
euros e quarenta e oito cêntimos (414.750,48 • ). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezasseis 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 pelos  Senhores 
Vereadores presentes e por mim                    Chefe de Secção dos Serviços Gerais que 
a redigi. 
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