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ACTA Nº 4/96 
 
 Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de 
mil novecentos e noventa e seis. 
 Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis 
reuniu no edifício dos Paços do Concelho e Sala de Reuniões, a Câmara Municipal de 
Manteigas, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador José Abrantes 
Serra, encontrando-se igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos 
Senhores António Manuel de Lemos Santos, António da Cunha Direito e José Manuel 
Saraiva Cardoso. 
 O Senhor Presidente encontrava-se ausente devido ao facto de estar em 
Coimbra, numa reunião na Comissão de Coordenação da Região Centro.  
 Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vereador declarou 
aberta a reunião. 
 Achada conforme e ratificada 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 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 28 de Fevereiro 
de 1996 que inclui os seguintes assuntos: 
1. Inspecção-Geral da Administração do Território - Unidade de 

Engarrafamento de Águas de Mesa - Município de Manteigas. 
2. Concessão de Subsídios: 

• Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda 
• Finalistas do 12º ano - Externato Nossa Senhora de Fátima 

3. Pedido de subsídio, formulado pela Junta de Freguesia de Sameiro, para 
reconstrução de vários muros. 

4. Autos de Medição. 
5. Assuntos tratados por delegação. 
 
Inspecção-Geral da Administração do Território - Unidade de Engarrafamento de 
Águas de Mesa - Município de Manteigas. 
Foi presente o ofício nº 964 da Inspecção-Geral da Administração do Território, datado 
de 15 do corrente mês de Fevereiro, no seguimento da consulta efectuada por esta 
Câmara, sobre a prorrogação do prazo de arranque da laboração da Unidade de 
Engarrafamento da Águas de Mesa. 
A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Inspecção-Geral da Administração do 
Território remeteu o processo à Inspecção-Geral de Finanças. 
Concessão de Subsídios: 
Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda 
Foi presente o ofício do Centro de Alcoólicos Recuperados da Guarda, datado de 20 
de Janeiro passado, em que solicita uma comparticipação para despesas de 
funcionamento. 
Após análise do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder 
um subsídio no valor de vinte mil escudos (20.000$00). 
 
 
Finalistas do 12º ano - Externato Nossa Senhora de Fátima 
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Foi presente o ofício da Comissão de Finalistas do Externato de Nossa Senhora de 
Fátima, datado de 12 de Dezembro de 1995, em que solicita a concessão de um 
subsídio para realização do seu baile de finalistas. 
Após análise do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um 
subsídio no valor de vinte mil escudos (20.000$00). 
Pedido de subsídio, formulado pela Junta de Freguesia de Sameiro, para 
reconstrução de vários muros. 
Foi presente o ofício nº 14 da Junta de Freguesia de Sameiro, datado de 13 do 
corrente mês, em que solicita a concessão de um subsídio de 600.000$00 para 
proceder à reconstrução de alguns muros que cairam em consequencia do mau 
tempo. 
Após análise do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
disponibilizar 3 homens da Câmara, para em conjunto com o pessoal ao serviço da 
Junta de Freguesia, em Sameiro, procederem à reconstrução dos muros. 
Autos de Medição. 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar as medições de trabalhos 
constantes dos autos a seguir designados, autorizando desde já o seu pagamento: 
Auto nº 7/96, referente à empreitada de Caminho de Acesso à Casa Jones, adjudicada 
ao empreiteiro Augusto de Pina, da quantia de cento e oitenta mil escudos 
(180.000$00). 
Auto nº 8/96, referente à empreitada de Caminho de Acesso à Casa Jones, adjudicada 
ao empreiteiro Augusto de Pina, da quantia de quatrocentos e quarenta mil escudos 
(440.000$00). 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, homologar as medições de trabalhos 
constantes do auto a seguir designado, autorizando desde já o seu pagamento: 
Auto nº 6/96, referente à empreitada de Reestruturação e Modernização 
Administrativa dos serviços da Câmara Municipal de Manteigas, adjudicada à firma 
Dicrafel, Lda, da quantia de um milhão, setenta e quatro mil setecentos e setenta e 
cinco escudos (1.074.775$00). 
Abstiveram-se da votação deste auto o Senhor Vereador António Manuel de Lemos 
Santos e o Senhor Vereador António da Cunha Direito. 
Assuntos tratados por delegação. 
Actos Praticados Pelo Senhor Vereador José Abrantes Serra, 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 2/96 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. 
Subsídio à A.D.M. para comparticipação de despesas com o Baile de Fim de 
Ano. 
Foi pelo Senhor Vereador José Manuel Saraiva Cardoso apresentada a proposta de 
concessão de um subsídio no valor de 85.000$00, para custear despesas efectuadas 
com o baile organizado pela Associação Desportiva de Manteigas, na noite da 
passagem de ano 95/96. 
Após análise e ponderação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
conceder um subsídio no valor de oitenta e cinco mil escudos (85.000$00). 
Associação Internacional de Estudantes em Ciências Económicas e 
Empresariais (U.B.I.) 
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Foi presente o ofício da Associação Internacional de Estudantes em Ciências 
Económicas e Empresariais da Universidade da Beira Interior, datado de 25 de 
Janeiro findo. O Senhor Vereador José Manuel Saraiva Cardoso fez uma pequena 
explanação do assunto tratado em entrevista realizada com a Associação, tendo 
apresentado proposta de compra de um espaço publicitário de ½ página, em edição a 
realizar pela Associação, pelo valor de 60.000$00. 
Após análise do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o 
referido espaço publicitário, pelo valor de sessenta mil escudos (60.000$00). 
Caminho de Acesso à Casa Jones 
Foram presentes as informações nº 7/96 e 14/96 do Gabinete de Apoio Técnico da 
Guarda, acerca da empreitada do Caminho de Acesso à Casa Jones. 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, concordar 
com as referidas informações e aprovar os trabalhos a mais no valor de 440.000$00. 
Comissão de Coordenação da Região Centro - Loteamento do Alardo. 
Foi presente o ofício nº 60323, datado de 19 de Fevereiro último, da Comissão de 
Coordenação da Região Centro, sobre o Loteamento do Alardo em que informa esta 
Autarquia que não pode proceder à Recepção  Provisória das obras de 
Infraestruturas. 
A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, informar o 
Senhor Carlos Esteves da situação actual. 
Pedido formulado pela munícipe Silvia Marina Esteves Duarte. 
Foi presente a carta da munícipe Silvia Marina Esteves Duarte, sobre um trabalho de 
fim de curso a realizar no dia do Feriado Municipal, solicitando a oferta do lanche para 
27 pessoas que irão intervir no trabalho. 
Após análise do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, suportar as 
despesas inerentes à realização do referido lanche. 
Pavimentação a cubos de granito de um troço da Rua dos Siqueiros. 
Dado o estado de avançada degradação em que se encontra o pavimento de um troço 
da Rua dos Siqueiros, a Câmara Municipal pediu ao empreiteiro Augusto de Pina um 
orçamento para o arranjo da referida zona, com uma área de cerca de 375 m2. 
Foi presente a proposta de preços do empreiteiro supra referenciado em que indica 
como preço de execução da obra o valor de mil e duzentos escudos (1.200$00) por 
metro quadrado, acrescido do IVA à taxa legalmente em vigor. 
Após analise e ponderação do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, adjudicar por ajuste directo nos termos da alínea g) do artigo 52º  do 
Decreto-Lei 405/93, de 10 de Dezembro, pelo valor de quatrocentos e quarenta e nove 
mil e trinta e quatro escudos (449.034$00), acrescidos do respectivo IVA. 
Arranjo da Roda da Casa da Roda 
O Senhor Vereador José Abrantes Serra informou o Executivo que foi necessário 
proceder a uma reparação urgente da roda da Casa da Roda. Para efectuar a 
reparação foi contactada a firma Smil, com sede na Covilhã, que apresentou um 
orçamento para a reparação no valor de duzentos e dez mil escudos (210.000$00), 
acrescido de  IVA à taxa legalmente em vigor. 
Após análise do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o 
pagamento da factura deste serviço, no valor de duzentos e dez mil escudos 
(210.000$00) acrescido do IVA à taxa legalmente em vigor. 
Nomeação da Comissão de Análise de Propostas de Concursos (Fornecimentos 
e Empreitadas de Obras Públicas) 
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Foi presente a proposta dos Serviços Administrativos para a constituição da Comissão 
de Análise de Propostas de Concursos ( Fornecimentos e Empreitadas de Obras 
Públicas ), ao abrigo do artigo 65º do Decreto-Lei 55/95, de 29 de Março. 
Após análise do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, constituir a 
Comissão com a seguinte composição: 
Elementos efectivos: 
 - José Abrantes Serra 
 - Francisco José da Silva Rebelo 
 - Honorato Lopes Quaresma 
Elemento suplente: 
 - José Manuel Saraiva Cardoso. 
Orçamento. 
Foi dado a conhecer pelo Senhor Vereador José Abrantes Serra que no âmbito da 
delegação de poderes que lhe foi conferida por deliberação de onze do mês de 
Janeiro de 1995, exarada a folha seis da acta nº 1/95, e de conformidade com 
disposto no nº 1 do artigo 105º do Decreto-Lei nº 55/95, de 29 de Março, autorizou o 
pagamento de despesas do montante de vinte e três milhões quatrocentos e quarenta 
e três mil setecentos e trinta e sete escudos e cinquenta centavos (23.443.737$50). 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de hoje, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de cinquenta e dois milhões duzentos e noventa mil 
setecentos e setenta e um escudos (52.290.771$00). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezoito horas, foi pelo Senhor 
Vereador José Abrantes Serra declarada encerrada a presente reunião. Para constar 
e devidos efeitos se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos Senhores 
Vereadores presentes, e por mim,         Chefe 
de Repartição que a redigi e subscrevi. 
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