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ACTA N.º 09/2000 

Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil. 
Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil reuniu no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente José Quaresma Pinheiro, encontrando-se 
igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos Senhores, José Ascensão Fraga 
e Irene Paixão dos Santos Leitão. 

Sendo cerca das dez horas, o Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou 
aberta a reunião. 

O Senhor Presidente não se encontrava presente por estar nas Comemorações 
do Feriado Municipal de Belmonte. 

O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista não se encontrava presente 
por motivos de saúde. 

Faltas que foram consideradas justificadas. 
De conformidade com o artº. 87º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, a ordem do dia 
estabelecida para a presente reunião inclui os seguintes assuntos: 
1. Apreciação do Plano de Pormenor Valorização e Salvaguarda do Centro 

Histórico de Manteigas. 
2. Pedido de subsídio formulado pela Comissão Organizadora das 

Comemorações do 1º de Maio. 
3. Sistema de Tratamento dos Resíduos Sólidos urbanos da Cova da Beira - 

Repartição de Custos do Financiamento. 
4. Assuntos tratados por delegação. 
 
Apreciação do Plano de Pormenor Valorização e Salvaguarda do Centro Histórico 
de Manteigas. 
A Câmara Municipal sobre este assunto, deliberou, dada a importância que o mesmo 
tem para o concelho de Manteigas, discutir em próxima reunião o Projecto de Plano 
proposto. 
Pedido de subsídio formulado pela Comissão Organizadora das Comemorações 
do 1º de Maio. 
Foi presente a carta datada de 20 de Março, da Comissão Organizadora das 
Comemorações do 1º de Maio - Delegação do Sindicato Têxtil de Manteigas, em que 
solicita um apoio financeiro para as comemorações. 
A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, conceder uma apoio financeiro no 
valor de 350.000$00, para as comemorações do 1º de Maio. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. 
Sistema de Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos da Cova da Beira - 
Repartição de Custos do Financiamento. 
Foi presente o ofício nº 446/00, datado de 12/04/00, da Associação de Municípios da 
Cova da Beira, em que informa a repartição de custos, sobre o Sistema de Tratamento 
dos Resíduos Sólidos Urbanos. 
A Câmara Municipal, tomou conhecimento. 
Intervenção dos Senhores Vereadores. 
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O Senhor Vereador António José Ascensão Fraga, solicitou esclarecimentos, sobre as 
obras da Pista de Ski, do Parque da Relva da Reboleira, da Ponte dos Frades e sobre 
a Cobertura das Bancadas do Campo de Futebol. 
O Senhor Vice-Presidente, José Quaresma Pinheiro, informou que sobre a Pista o 
Consórcio irá brevemente começar a obra. 
Sobre o Parque de Campismo da Relva da Reboleira, a Firma Dicrafel e o empreiteiro 
Pedro Manuel Adónis Gomes de Almeida irão acabar os trabalhos, respectivamente no 
final de Abril e Maio. 
A Cobertura das Bancadas do Campo de Futebol, já está adjudicada. A Firma irá em 
breve proceder ao inicio dos trabalhos. 
A Senhora Vereadora Irene Paixão dos Santos Leitão, perguntou se deu entrada na 
Câmara, algum projecto sobre a construção de um Hotel, nas instalações da Serração 
dos Catarinos. 
O Senhor Vice-Presidente, informou que até ao momento não entrou nenhum pedido 
de construção para hotel naquela zona. 
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. 
Para conhecimento da Câmara Municipal foi feita a leitura dos actos referidos em 
epígrafe, constantes da relação n.º 06/2000 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. 
Finanças Municipais. 
Foi dado a conhecer que, de conformidade com o disposto na alínea a) do nº 1 do 
artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 08 de Junho, o Senhor Presidente da Câmara 
autorizou o pagamento de despesas do montante de cinquenta e cinco milhões 
oitocentos e dois mil seiscentos e quarenta e sete escudos (55.802.647$00). 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de dez milhões quatrocentos e oitenta e nove mil 
duzentos e sessenta e sete escudos (10.489.267$00). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das onze horas e trinta minutos, foi pelo 
Senhor Vice-Presidente declarada encerrada a presente reunião. Para constar e 
devidos efeitos se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Vice- 
Presidente e pelos Senhores Vereadores presentes e por mim,                             Chefe 
de Divisão que a redigi e subscrevi. 
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