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ACTA N.º 13/2011 

-------Acta da reunião ordinária realizada aos treze dias do mês de Julho do ano de dois mil e 

onze. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aos treze dias do mês de Julho de dois mil e onze, reuniu no Salão Nobre dos Paços do 

Município, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência do Senhor Vice-Presidente, 

António José Ascenção Fraga, encontrando-se igualmente presentes os Vereadores, Senhores, 

José Manuel Custódia Biscaia e Marco Alexandre Lucas Veiga.--------------------------------------------- 

-------Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vice-Presidente da Câmara 

declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Senhor Presidente Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho e o Senhor Vereador José 

Manuel Saraiva Cardoso não se encontravam presentes por estarem de férias, faltas que foram 

consideradas justificadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------De conformidade com o art.º 87.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a 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. Aprovação da acta da reunião anterior  

2. Período Antes da Ordem do Dia. 

3. Ordem do Dia 

3.1. Ratificação do despacho do Senhor Presidente sobre o pedido de isenção de taxas 

municipais, formulado pela Senhora Ana Isabel Gabriel Gonzaga. 

3.2. Deliberação sobre o mandato a conferir ao Presidente da Câmara Municipal, para 

contratar os serviços do Dr. Francisco Pimentel, advogado, com escritório na 

Covilhã, em representação do Município de Manteigas – Águas do Zêzere e Côa, 

S.A.. 

3.3. Ratificação dos actos praticados constantes na informação nº 37/2011/ABS.P, 

datada de 01/07/2011, referente às aquisições de serviços – requisições. 

Aprovação da acta da reunião anterior.-------------------------------------------------------------------------- 

-------Achada conforme, a acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade e assinada, 

dispensando-se a sua leitura, devido ao facto de o seu texto ter sido, previamente, distribuído.---- 

Período Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Senhor Vereador José Manuel Custódia Biscaia tomou da palavra para, em primeiro 

lugar, confirmar que entregou o texto revisto do Regulamento Municipal das Bolsas de Estudo e 

questionou se o mesmo já fora remetido para publicação; de seguida solicitou esclarecimentos 

acerca do não funcionamento dos semáforos existentes na Freguesia de Sameiro, tendo em 

conta o risco de acidentes, por ambos se encontrarem em dois pontos de encontro com a 
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estrada nacional, sugerindo ainda que se contactasse a Direcção de Estradas, enquanto 

entidade responsável, para proceder à sua reparação. --------------------------------------------------------  

Chamou a atenção para a degradação da estrada entre o cruzamento das Penhas Douradas e o 

Vale do Rossim, solicitando uma intervenção naquele espaço tendo em conta que é uma zona 

bastante visitada nesta época do ano. ------------------------------------------------------------------------------  

Informou que foi alertado para a acumulação de resíduos sólidos urbanos nos Parques do Covão 

da Ponte e do Covão d’Ametade devido à avaria do carro de recolha de lixo do Parque Natural 

da Serra da Estrela, questionando se a situação já estaria convenientemente resolvida.-------------  

Lembrou ainda que o Senhor Presidente ficou de apresentar em sessão de Câmara o processo 

de obras referente à questão apresentada pelo Senhor Manuel Tavares, numa reunião pública 

realizada no passado mês de Março, e que até ao momento não foi presente. -------------------------  

Por último, questionou o Senhor Vereador Marco Veiga sobre o ponto de situação dos processos 

PERID que se encontravam em análise. ---------------------------------------------------------------------------  

------- O Senhor Vice-Presidente começou por informar que relativamente à alteração ao 

Regulamento das Bolsas de Estudo, a sugestão apresentada pelo Senhor Vereador José 

Manuel Biscaia foi aceite na generalidade, tendo sido rectificados alguns pormenores em matéria 

de melhoria de texto; acrescentou que, entretanto, a referida alteração já tinha sido enviada para 

publicação em Diário da República.----------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à questão dos semáforos, comunicou que já se tinha apercebido que os semáforos 

existentes em Sameiro estavam desligados, assim como os de Vale de Amoreira, acrescentando 

que se iria averiguar junto dos responsáveis pela sua manutenção, a fim da situação ser 

regularizada; a propósito deste assunto, apresentou ao Senhor Vereador Marco Veiga a 

necessidade de se verificar a localização dos semáforos em toda a área do Concelho, uma vez 

que considera que em determinados locais seriam necessários para controlar a velocidade 

excessiva, ao contrário de outros onde não se justificam. -----------------------------------------------------  

Relativamente à estrada do Vale do Rossim informou que há algum tempo, em conversa com o 

Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo sobre a possibilidade de passagem da 

Volta a Portugal por aquela estrada, foi referida a necessidade de reparação da mesma, 

devendo para o efeito e em primeiro lugar, obter o acordo da Câmara Municipal de Gouveia, na 

qualidade de entidade responsável por parte do troço; entretanto e enquanto essa situação não 

se verifica, admitiu que se possa reparar a estrada, no troço da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Manteigas, tendo em conta o movimento que o Vale do Rossim tem nesta época de 

Verão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O Senhor Vereador Marco Alexandre Lucas Veiga adiantou que o assunto já está a ser 

tratado e que brevemente se procederá a uma intervenção naquele espaço.----------------------------  
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-------O Senhor Vice-Presidente retomou a palavra para esclarecer, relativamente à recolha de 

lixo nos parques de campismo, que lamenta que mais uma vez se verifiquem falhas na recolha 

por parte do Parque Natural da Serra da Estrela, e deste modo, o não cumprimento do Protocolo 

existente; lamenta igualmente a forma de comunicação usada, tendo em conta que apenas foi 

feito um contacto telefónico por uma funcionária daquele organismo a dar conta do sucedido; no 

entanto, comunicou que numa conversa sobre este tema com o Presidente da Comissão de 

Compartes, Dr. José Manuel Cardoso, lhe transmitira a tentativa de efectuar a imediata recolha 

de lixo, de forma a minimizar o impacto ambiental; aditou que iria sugerir ao Senhor Presidente a 

convocação da imprensa a fim de tornar pública esta situação, pois entende que não se pode 

continuar a ceder às pretensões do Parque Natural da Serra da Estrela, que neste caso não 

cumpriu as suas obrigações. Para concluir, comunicou que entretanto, a Firma Sabores 

Altaneiros está a efectuar o transporte dos contentores e a Câmara efectua a sua descarga.------  

No que respeita à última questão colocada pelo Senhor Vereador José Manuel Biscaia, disse 

que, de facto, se recordava da presença e do assunto apresentado pelo Senhor Manuel Tavares 

na referida reunião, informando que iria solicitar ao Senhor Presidente alguns esclarecimentos 

ou o agendamento desse ponto na próxima reunião.-----------------------------------------------------------  

-------O Senhor Vereador Marco Alexandre Lucas Veiga esclareceu o Senhor Vereador José 

Manuel Biscaia que no que toca aos processos PERID, a comissão da qual faz parte, já reuniu, 

pelo que o assunto será presente a reunião de câmara para deliberação. -------------------------------  

-------O Senhor Vereador José Manuel Custódia Biscaia concordou com o exposto sobre a 

questão da recolha de lixo, pois considera igualmente que o Parque Natural da Serra da Estrela 

está a eximir-se a uma obrigação que foi protocolada, criando desta forma, incidências negativas 

para o Concelho e seu desenvolvimento, devendo por isso ser responsabilizado, assim como 

pelo tipo de comunicação havida para com uma entidade da maior importância no Concelho de 

Manteigas, como é a Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

Ordem do Dia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ratificação do despacho do Senhor Presidente sobre o pedido de isenção de taxas 

municipais, formulado pela Senhora Ana Isabel Gabriel Gonzaga. ------------------------------------ 

-------Foi presente o despacho de deferimento do Senhor Presidente sobre o pedido de isenção 

de taxas de ocupação de via pública, no âmbito de Candidatura PERID, formulado pela Senhora 

Ana Isabel Gabriel Gonzaga.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Submetida a votação, a Câmara Municipal, deliberou ratificar o aludido despacho. ------------ 

-------Esta deliberação é aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.-------------------------- 
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Deliberação sobre o mandato a conferir ao Presidente da Câmara Municipal, para 

contratar os serviços do Dr. Francisco Pimentel, advogado, com escritório na Covilhã, em 

representação do Município de Manteigas – Águas do Zêzere e Côa, S.A.. ------------------------  

-------Foi presente uma procuração na qual o Município confere poderes ao Dr. Francisco 

Pimentel para, nomeadamente, o representar na promoção e acompanhamento de negociações 

extrajudiciais junto da AZC – Águas do Zêzere e Côa, S.A., nos termos constantes do 

documento anexo à presente minuta. -------------------------------------------------------------------------------  

-------Submetida a votação, a Câmara Municipal, deliberou conceder os poderes constantes da 

Procuração em anexo.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Esta deliberação é aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -------------------------  

Ratificação dos actos praticados constantes na informação nº 37/2011/ABS.P, datada de 

01/07/2011, referente às aquisições de serviços – requisições. ----------------------------------------  

------- Foi presente a Informação nº 37/2011/ABS.P, datada de um de Julho de dois mil e onze, 

referente à ratificação da decisão sobre as aquisições de serviços – requisições, conforme 

relação a seguir transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  
Aquisição de Serviços – requisições internas autorizadas no período de 20 

de Junho a 1 de Julho inclusive                                

       
Req.  Data 

Interna emissão autorização 
Fornecedor Morada Referente a Valor 

538 06.Jun 20.Jun Amfifalco, Lda. Malveira Actividade "A Ambifalco e a 
Tapada vão à Escola" 1.185,60 

539 06.Jun 20.Jun Afacidase Manteigas Fornecimento de merendas 
escolares 48,60 

540 06.Jun 20.Jun 
Tempo de Aventura, 
Lda.Lisboa Lisboa 

Estadia/Actividade campo de 
férias 500,00 

541 06.Jun 20.Jun 
Paulo Jorge Filipe 
Figueira Fundão Impressão de cartazes CPCJ 92,25 

551 20.Jun 20.Jun Município de Coimbra Coimbra 
Encontro Técnico:Avaliação 
Ambiental Estrat. P M 50,00 

552 21.Jun 27.Jun 
Maria de Fátima 
Ribeiro Aevedo Cleto Manteigas Refeições 214,30 

556 21.Jun 27.Jun Dicrafel, Lda. Manteigas 
Reparação de espalhadores de 
água em inox 61,50 

563 21.Jun 27.Jun 
Afonso Massano Costa 
Serra Manteigas 

Serviços de electricista de 
Maio/2011 1.627,29 

575 21.Jun 27.Jun 
Maria Fernanda Félix 
Pinheiro Manteigas Refeições 1.750,00 

576 21.Jun 27.Jun Joalto, Lda. Guarda Aluguer de autocarro 325,00 

577 22.Jun 27.Jun 
Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, SA Coimbra Publicação de aviso em D R 637,25 

578 22.Jun 27.Jun 
Bruno Miguel Santos 
Dias 

Miranda 
Corvo 

Reconstrução de escovas de 
limpeza urbana Ravo 113,16 

580 22.Jun 27.Jun 
CCD Trabalhadores 
Câmara M. Manteigas Manteigas Despesa de bar 350,30 

585 22.Jun 27.Jun 

Assoc. Recr. 
Filarmónica P. 
Manteiguense Manteigas Despesa de bar 13,30 
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586 22.Jun 27.Jun Britabloco, Lda. 
Vale 

Formoso 
Limpeza, reparação e 
desassoreamento de açudes 6.088,50 

587 22.Jun 27.Jun 
Rodoviária Beira 
Interior, Lda. C. Branco Aluguer de autocarro 175,00 

591 28.Jun 01.Jul Direitos, Lda. Manteigas 
Reparação da viatura Toyota 
nº. 89-15-XS 15,38 

592 28.Jun 01.Jul Direitos, Lda. Manteigas 
Reparação da viatura Ford nº. 
QE-04-41 30,75 

596 28.Jun 01.Jul Direitos, Lda. Manteigas 
Reparação da viatura Nissan 
nº. 14-AD-60 15,99 

598 28.Jun 01.Jul Direitos, Lda. Manteigas 
Reparação da viatura BMW nº. 
05-37-XF 14,76 

599 28.Jun 01.Jul Direitos, Lda. Manteigas 
Reparação da viatura Toyota 
nº. 13-55-VQ 7,69 

600 28.Jun 01.Jul Direitos, Lda. Manteigas 
Reparação da viatura Volvo nº. 
32-76-GL 61,50 

604 28.Jun 01.Jul Direitos, Lda. Manteigas 
Reparação da viatura 
Varredora Ravo 18,45 

605 28.Jun 01.Jul Direitos, Lda. Manteigas 
Reparação da viatura Renault 
nº. PG-36-82 41,51 

617 28.Jun 01.Jul 
INA-Instituto Nacional 
de Administração Oeiras 

Formação Regime Jur. dos 
Instrum. Gest. Territorial 250,00 

638 29.Jun 01.Jul Sabugueiros, Lda Manteigas 
Reparação da viatura Toyota 
25-74-XX 25,22 

       
-------Submetida a votação, a Câmara Municipal deliberou ratificar a referida decisão. --------------- 

-------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 em 

dinheiro no montante de duzentos e onze mil e setenta e seis euros e sessenta e um cêntimos (€ 

211.076,61). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das quinze horas, 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                                      Maria Gabriela da Palma Gomes Cravinho, Chefe da 

Divisão de Administração Geral, que a redigi. ---------------------------------------------------------------------  

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 
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