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ATA N.º 14/2012 

------- Ata da reunião ordinária realizada aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil 

e doze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

------- Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e doze, reuniu no Salão Nobre dos 

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

da Câmara, Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho, encontrando-se igualmente presentes os 

Vereadores, Senhores José Manuel Custódia Biscaia, António José Ascenção Fraga e Marco 

Alexandre Lucas Veiga. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

------- O Senhor Vereador José Manuel Saraiva Cardoso não se encontrava presente por estar 

de férias, falta que foi considerada justificada.-------------------------------------------------------------------  

------- De conformidade com o art.º 87.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação 

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 ata da reunião anterior. 

2. Intervenção do público. 

3. Período Antes da Ordem do Dia. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Remessa do processo referente ao recurso hierárquico interposto por José Carlos 

Biscaia Fernandes, no âmbito do Procedimento Concursal para 2 assistentes 

operacionais, nos termos do disposto no artº 175º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

4.2. Pedido de isenção de taxas de licenciamento, formulado pelo Senhor Álvaro 

Saraiva Leitão. 

4.3. Pedido de isenção de taxas municipais, formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial 

da Freguesia de Sameiro, no âmbito da Festa de São Nuno Álvares Pereira. 

4.4. Pedido de isenção de taxas municipais, formulado pela Associação Cultural, 

Desportiva e Recreativa de Vale de Amoreira, no âmbito da Festa de Nossa 

Senhora da Anunciação. 

4.5. Conhecimento dos atos praticados constantes na informação nº 37/2012/ABS.P, 

datada de 19 de julho de 2012, referente à aquisição de serviços – requisições. 

Aprovação da ata da reunião anterior.--------------------------------------------------------------------------  

------- Achada conforme, a ata 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. ---  
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Intervenção do público.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Não houve público inscrito para intervir. ------------------------------------------------------------------- 

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

-------O Senhor Presidente começou por entregar ao Senhor Vereador José Manuel Biscaia um 

exemplar do livro “Corropios, Cardinchas e Cães Grandes”, da autoria do Senhor José Paixão e 

de seguida perguntou se algum dos presentes tinha alguma questão a colocar. ----------------------- 

-------O Senhor Vereador José Manuel Custódia Biscaia usou da palavra para antes de mais 

agradecer o exemplar, em papel, do PDM e solicitar esclarecimentos sobre a cartografia 

constante daquele documento, mais concretamente a questão do Plano de Pormenor da zona 

norte da Reboleira e a questão das Coanheiras, desconhecendo a forma como foi tratada.--------- 

Agradeceu ainda o documento com o controlo da receita e da despesa e lembrou o pedido 

efetuado pelo Senhor Vereador, José Manuel Cardoso na última reunião, referente ao 

endividamento líquido da Câmara Municipal. Referiu ainda se já havia a lista final de atribuição 

das Bolsas de Estudo, assim como a lista final dos PERID’s e dos PAPF’S.----------------------------- 

Aproveitou a ocasião para fazer alguns alertas, nomeadamente o vidro do abrigo da paragem de 

autocarros, na entrada da vila, que se encontra partido, assim como o espelho no cruzamento de 

São Gabriel, sendo esta uma zona perigosa, e na chamada “curva do Senhor José Rabaça”, no 

sentido ascendente, o sinal de trânsito aí existente encontra-se bastante danificado. ----------------- 

Por fim, no âmbito do livro do Senhor José Paixão, disse que teve conhecimento da presença do 

Senhor Presidente na apresentação, que teve lugar em Lisboa e informou que após a leitura do 

mesmo e não sendo crítico literário, considerou-o como uma memória do passado, relembrando 

algumas linguagens utilizadas, no qual se reviu através de indicações presentes no livro, além 

de que se trata de um muito digno autor Manteiguense que deve ser elogiado. ------------------------ 

-------O Senhor Presidente começou por esclarecer o Senhor Vereador que, relativamente à 

cartografia existente no PDM, a mesma está correta mas tem de ser certificada de forma a poder 

acompanhar o processo; quanto às questões anteriormente levantadas sobre o PDM em reunião 

de Câmara, informou que já tinha havido algumas reuniões sectoriais, faltando apenas reunir 

com o Parque Natural da Serra da Estrela que até ao momento não apresentou qualquer análise 

prévia à proposta de PDM, pelo que posteriormente, a proposta final seria compilada com as 

alterações introduzidas, decorrentes das referidas reuniões. Adiantou que, no entanto, poderia 

contactar os serviços técnicos da Câmara, através do Senhor Chefe da Divisão, Engenheiro 

João Gabriel, para recolha de mais informação acerca desta matéria. ------------------------------------ 

Quanto ao pedido efetuado pelo Senhor Vereador José Manuel Cardoso, comunicou que na 

próxima reunião seria presente a informação pretendida e aproveitou para entregar a lista final 

de atribuição das Bolsas de Estudo para conhecimento.------------------------------------------------------ 
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------- O Senhor Vereador Marco Veiga tomou a palavra para informar que, no que respeita à lista 

final dos PERID’s e PAPF’s, a análise já estava concluída e iria dar-se início à notificação dos 

candidatos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O Senhor Presidente continuou fazendo referência ao lançamento do livro do Senhor José 

Paixão; comunicou que o mesmo teve lugar no dia catorze de julho, na livraria “Les Enfants 

Terribles”, junto ao Teatro Maria Matos, em Lisboa, com apresentação do Senhor Doutor José 

Manuel Cardoso, tendo reunido cerca de uma centena de Manteiguenses que acorreram ao local 

com bastante agrado; considerou tratar-se de um momento muito importante para Manteigas e 

para o Património Cultural do Concelho. --------------------------------------------------------------------------  

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

Remessa do processo referente ao recurso hierárquico interposto por José Carlos Biscaia 

Fernandes, no âmbito do Procedimento Concursal para 2 assistentes operacionais, nos 

termos do disposto no artº 175º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------  

-------Foi presente a decisão do Senhor Presidente, enquanto entidade homologatória, referente 

ao recurso hierárquico interposto por José Carlos Biscaia Fernandes, no âmbito do 

Procedimento Concursal para 2 assistentes operacionais, nos termos do disposto no artº 175º do 

Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------------  

-------Neste sentido, o Senhor Presidente propôs que a Câmara deliberasse no sentido de 

manter os resultados do júri do concurso, uma vez que na sua opinião, nem a Câmara, nem o 

Presidente da Câmara têm qualquer intervenção no processo de avaliação.----------------------------  

-------O Senhor Vereador José Manuel Biscaia lembrou que já na última reunião questionou o 

cumprimento dos prazos do processo, uma vez que não lhe foi dado conhecimento do mesmo. --  

-------O Senhor Presidente explicou que o processo foi devidamente acompanhado pela Senhora 

Jurista, desconhecendo se o processo teria que ser presente a reunião de Câmara, na sua 

totalidade; no entanto, informou que caso entendesse, o mesmo se encontrava presente para 

consulta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------O Senhor Vereador José Manuel Biscaia acrescentou que sobre o recurso hierárquico já 

tinha sido dado conhecimento em reunião de Câmara, faltando deliberar sobre a notificação aos 

possíveis interessados do recurso, competência essa a delegar no Senhor Presidente da 

Câmara, tendo sugerido a correção do ponto 3.4 da Ata número onze.-----------------------------------   

-------Nestes termos, o Senhor Presidente propôs a aceitação da correção proposta nos termos 

do artigo nº 148º do Código do Procedimento Administrativo, pelo que no ponto 3.4 da Ata 

número onze passa ainda a constar: “Tendo tomado conhecimento do recurso a Câmara 

Municipal deliberou notificar todos os que possam ser prejudicados pela sua procedência, para, 

no prazo de 15 dias, alegarem o que tiverem por conveniente.” --------------------------------------------  
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------ Relativamente ao presente ponto e depois de devidamente analisado, a Câmara Municipal 

tomou conhecimento da pronúncia apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, referente ao 

recurso hierárquico interposto por José Carlos Biscaia Fernandes, no âmbito do Procedimento 

Concursal para 2 assistentes operacionais, nos termos do disposto no artº 175º do Código do 

Procedimento Administrativo, documento que fica anexo à presente ata. -------------------------------- 

Pedido de isenção de taxas de licenciamento, formulado pelo Senhor Álvaro Saraiva 

Leitão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Foi presente o pedido de isenção do pagamento de taxas de licenciamento, formulado pelo 

Senhor Álvaro Saraiva Leitão (Processo de obras nº 12/2011). --------------------------------------------- 

------ Depois de votado, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 

isenção, nos termos do nº 3, do artigo 7º, do Regulamento de Taxas.------------------------------------- 

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

Pedido de isenção de taxas municipais, formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Sameiro, no âmbito da Festa de São Nuno Álvares Pereira.-------------------------- 

-------Foi presente o pedido de isenção de taxas de licenciamento, no âmbito da realização da 

Festa de São Nuno Álvares Pereira, formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Sameiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Depois de votado, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 

isenção, nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de Taxas. -------------------------------------- 

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

Pedido de isenção de taxas municipais, formulado pela Associação Cultural, Desportiva e 

Recreativa de Vale de Amoreira, no âmbito da Festa de Nossa Senhora da Anunciação. ----- 

-------Foi presente o pedido de isenção de taxas de licenciamento, no âmbito da realização da 

Festa de Nossa Senhora da Anunciação, formulado pela Associação Cultural Desportiva e 

Recreativa de Vale de Amoreira. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Depois de votado, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 

isenção, nos termos do nº 2 do artigo 7º do Regulamento de Taxas. -------------------------------------- 

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

Conhecimento dos atos praticados constantes na informação nº 37/2012/ABS.P, datada de 

19 de julho de 2012, referente à aquisição de serviços – requisições. ------------------------------- 

-------Foi presente a Informação nº 37/2012/ABS.P, datada de 19 de julho de 2012, referente à 

aquisição de serviços – requisições.-------------------------------------------------------------------------------- 

Finanças Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um saldo em 

dinheiro no montante de duzentos e quinze mil, seiscentos e dezasseis euros e vinte e um 

cêntimos (� 215.616,21). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

------- E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das catorze horas e cinquenta minutos, foi pelo 

Senhor Presidente declarada encerrada a presente reunião. Para constar e devidos efeitos se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor 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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