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ACTA N.º 3/2002 

Acta da reunião ordinária realizada aos treze dias do mês de Fevereiro de dois mil e 
dois. 

Aos treze dias do mês de Fevereiro de dois mil e dois 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 ordinária 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 de Madeira da Mata Municipal do Souto do Concelho. 
2. Adesão à Agência de Desenvolvimento Regional para o Sistema de Informação 

da Região Centro. 
3. Concessão de Subsídios: 

• Associação Cultural dos Amigos da Serra da Estrela - € 500,00 

• Cooperativa Jornalística de Manteigas - € 500,00 

• Externato de Nossa Senhora de Fátima - Baile de Finalistas - € 410,00 

• C.C.D. dos Trabalhadores da Câmara Municipal - € 7.156,44 

• A.S.E./Clube de Montanhismo da Guarda - NEVESTRELA - € 870,00 

• Agrupamento de Escolas de Manteigas - € 349,16 

• Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda - € 250,00 
4. Pedido formulado pelo Eng. Topógrafo de 2ª Classe - Estagiário da Câmara, 

João Miguel Albino Carvalhinho, para acumulação de actividades privadas a 
exercer fora do horário de serviço. 

 
Hasta Pública para venda de Madeira da Mata Municipal do Souto do Concelho. 
O Senhor Presidente apresentou cumprimentos e regozijou-se pela presença de 
possíveis interessados na aquisição da madeira de dois lotes postos à venda em hasta 
pública na Mata Municipal do Souto do Concelho. 
Na sequência da deliberação camarária tomada na reunião de 9 de Janeiro, procedeu-se 
à realização da hasta pública para venda de dois lotes de madeira, tendo-se iniciado a 
mesma com a leitura do Edital, não tendo sido entregue nenhuma proposta escrita 
referente à arrematação e em conformidade com os requisitos estipulados no Edital  
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passando-se de imediato ao leilão, tendo licitado verbalmente João Lucas Leitão, 
Joaquim Dias Ferreira Sucessores, Ldª.  e Adelaide Augusta Andrade Mota.  
A Câmara Municipal após ter constatado já não haver interesse por parte dos presentes 
em continuar os lanços que atingiram a quantia de € 4.239,78 (quatro mil duzentos e 
trinta e nove euros e setenta e oito cêntimos), por Adelaide Augusta Andrade Mota, 
deliberou, por unanimidade, adjudicar o lote com 1.511 paus pelo valor de € 4.239,78 
(quatro mil duzentos e trinta e nove euros e setenta e oito cêntimos), a Adelaide Augusta 
Andrade Mota, residente em Manteigas, com a parecer favorável da Senhora Eng. 
Técnica Claudia Salgueiro que estava presente, na qualidade de representante da 
DRABI. 
Passou-se de seguida à arrematação do 2º lote, não tendo sido entregue nenhuma 
proposta escrita, passando-se de imediato ao leilão, tendo licitado verbalmente, por João 
Lucas Leitão, Joaquim Dias Ferreira Sucessores, Ldª. e Adelaide Augusta Andrade 
Mota. 
A Câmara Municipal após ter constatado já não haver interesse por parte dos presentes 
em continuar os lanços que atingiram a quantia de € 4.164,96 (quatro mil cento e 
sessenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos) por João Lucas Leitão, deliberou, 
por unanimidade, adjudicar o lote nº 2 com 960 paus pelo valor de € 4.164, 96 (quatro 
mil cento e sessenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos) a João Lucas Leitão, 
residente em Manteigas, com o com a parecer favorável da Senhora Eng. Técnica 
Claudia Salgueiro que estava presente, na qualidade de representante da DRABI, tendo 
o Senhor Presidente apresentado os agradecimentos. 
Adesão à Agência de Desenvolvimento Regional para o Sistema de Informação da 
Região Centro. 
Foram presentes os ofícios nº 101009 e 101260, datados de 30/10/01 e de 23/01/02, da 
Comissão de Coordenação da Região Centro, para que a Câmara Municipal de 
Manteigas adira à Agência: 
 WRC - WEB PARA A REGIÃO CENTRO,  
 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, S.A. 
 Sociedade Anónima, com capital de 135.500 contos 
Entidade Promotora: Comissão de Coordenação da Região Centro; 
Parceiros: Autarquias, Instituições Financeiras, Universidades, Institutos de 
Investigação, Empresas e outras Instituições da Sociedade Civil; 
Viabilidade Económicas: “break - even” no 3.º ano de actividade para um investimento 
inicial de 5.592.500 €; 
Participação da Câmara Municipal de Manteigas no Capital Social: 2.500 € - 
Correspondente ao percentual da população do Concelho na região segundo os Censos 
2001; 
Desenvolvimento Regional: Implementar um estratégia de inovação regional que 
estimule o inter - relacionamento entre os agentes económicos e estes e a colectividades 
numa perspectiva da Nova Economia; 
Sistemas de Informação: Criar formas inovadoras de serviços online: nos Serviços 
Públicos; para as Autarquias; para os agentes económicos; e para os cidadãos. 
Fomentar e apoiar o desenvolvimento de iniciativas, públicas e privadas, no âmbito da 
Informação e das Comunicações, como forma de alicerçar o desenvolvimento da Região 
Centro; 
Objectivos: Promover a coesão e o desenvolvimento da Região Centro actuando no 
domínio da Nova Economia - Facilitando Sistemas de Informação às Autarquias e outros 
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promotores; Articulando no âmbito do III QCA iniciativas com o Programa Portugal 
Digital; Disponibilizando recursos para elaboração de projectos, candidaturas, contratos; 
Desenvolvendo o Portal para a Região Centro; 
Centro de Contactos: Forma universalizada de comunicação, que integra diversos 
canais (telefone, e-mail ...); Numa fase inicial, as áreas abrangidas são aquelas que 
consomem a maior parte dos recursos camarários (Licenças de Construção, Licenças de 
Caça, Terrenos e Urbanismo, Reclamações); 
Portal da Região: Concentração de produtos e serviços na mesma página WEB, onde o 
elemento fundamental é que o visitante, esteja a interagir com o sistema enquanto 
munícipe, empresário ou em qualquer outro papel; 
Conteúdos do Portal: Geral - Anúncios, Notícias, Inquéritos, Envio de Postais Digitais, 
Páginas Pessoais, Chats, Guia de Utilizadores, Correio Interno, Correio Electrónico, Tele 
- Compras, Mensagens para Telemóveis, Agenda de Eventos, Central de Reservas; 
Autarquias - Consulta de Facturas pendentes e facilidade de pagamento electrónico, 
Consulta de documentação disponibilizada pelas Câmaras, Pedido de Certidões, 
Sugestões e Reclamações, Guia de procedimentos administrativos, Disponibilização de 
formulários, Editais e Actas, Informação geral da Autarquia; Educação - Informação 
geral do estabelecimentos de ensino, Pedir Certificados, Sugestões e Reclamações, 
Pedidos de Inscrição, Boletins de Notas, Biblioteca; Saúde - Farmácias, Telefones de 
interesse, Informação geral sobre os equipamentos de saúde, Campanhas de vacinação, 
Comunicados, Marcação de consultas; Comércio, Empresas e Profissionais - Guia 
Comercial; 
Serviços: Segurança; Serviço de apoio ao cliente; personalização do serviço; Gestão de 
conteúdos; Gestão de Contratos;  
Serviços Futuros: Bolsa de Inovação; S.I.G.; e-Marketplace; A.S.P.; Emprego on-line; 
Hosting; e-Learning; Mercado Regional Virtual. 
Conceitos:  
A.S.P. - Aplication Services Provider - Empresa oferece acesso a aplicações e serviços 
relacionados, utilizando o protocolo Internet; 
e-Learning - Aprender pela Internet; 
E-mail - Electronic Mail. Correio Electrónico; 
e-Marketplace - Troca comercial entre empresas e fornecedores; 
Hosting - Serviço de desenvolvimento, alojamento e manutenção de web sites; 
Mail - Carta Electrónica; 
S.I.G. - Sistema de Informação Geográfica; 
WEB - Em português teia. Abreviatura para designar World - Wide - Web; 
World - Wide - WEB (WWW) - Grande teia de informação multimédia em hipertexto 
Após análise do assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir à 
Agencia, participando com o capital de 2.500 €. 
Mais foi deliberado, remeter esta proposta à próxima Assembleia Municipal, para ser 
autorizada de conformidade com a alínea m) do nº 2 do artº 53º da Lei nº 169/99 de 18 
de Setembro com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Concessão de Subsídios: 
• Associação Cultural dos Amigos da Serra da Estrela - € 500,00 
• Cooperativa Jornalística de Manteigas - € 500,00 
• Externato de Nossa Senhora de Fátima - Baile de Finalistas - € 410,00 
• C.C.D. dos Trabalhadores da Câmara Municipal - € 7.156,44 
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• A.S.E./Clube de Montanhismo da Guarda - NEVESTRELA - € 870,00 
• Agrupamento de Escolas de Manteigas - € 349,16 
• Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda - € 250,00 
Pelo Senhor Vice-Presidente, José Manuel Saraiva Cardoso, foi proposto a atribuição 
dos seguintes subsídios: 
Associação Cultural dos Amigos da Serra da Estrela - € 500,00, para a realização de 
obras na Sede, devido às chuvas do último inverno. 
Cooperativa Jornalística de Manteigas - € 500,00, para a realização de obras na Sede, 
devido às chuvas do último Inverno. 
Externato de Nossa Senhora de Fátima - Baile de Finalistas - € 410,00, para o baile de 
Finalistas de 2002. 
C.C.D. dos Trabalhadores da Câmara Municipal - € 7.156,44, para as despesas 
efectuadas com a Festa de Natal dos Trabalhadores e Familiares da Câmara Municipal 
de Manteigas do ano de 2001. 
A.S.E./Clube de Montanhismo da Guarda - NEVESTRELA - € 870,00, para a 19º Edição 
de Actividade Invernal de Montanha. 
Agrupamento de Escolas de Manteigas - € 349,16, para as despesas inerentes de 
honorários, refeições e transportes de formadores, para a acção de formação "O 
Principezinho". 
Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda - € 250,00, para apoio do Plano de 
Actividades a desenvolver no ano 2002. 
Após análise, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os subsídios 
apresentados. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Pedido formulado pelo Eng. Topógrafo de 2ª Classe - Estagiário da Câmara, João 
Miguel Albino Carvalhinho, para acumulação de actividades privadas a exercer 
fora do horário de serviço. 
Foi presente o pedido acima referenciado, que nos termos do artº 32º do Decreto-Lei nº 
427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com alínea a) do nº 1 do Artº 8º do Decreto-Lei nº 
409/91 de 17 de Outubro, solicita acumulação de actividades privadas a exercer fora do 
horário de serviço. 
Foi prestada a Informação pelo Chefe de Secção, no sentido que a petição se enquadra 
no âmbito dos condicionalismos previstos, pelo que poderá ser concedida a autorização 
necessária. 
A Câmara Municipal, deliberou por, unanimidade, conceder autorização ao Eng.º 
Técnico Topógrafo de 2ª Classe - Estagiário, João Miguel Albino Carvalhinho. 
Do facto não podem resultar quaisquer inconvenientes na prestação devida pelo 
funcionário ao Município. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Finanças Municipais. 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo negativo em dinheiro no montante de dezoito mil e quatro euros e quarenta e três 
cêntimos ( € 18.004,43). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezasseis horas e trinta minutos, 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, no 
impedimento legal do Chefe de Divisão que a redigi. 
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