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ACTA N.º 15/2000 

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

Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor José Manuel Custódia Biscaia, encontrando-se igualmente 
presentes os Vereadores Excelentíssimos Senhores António Manuel Martins Baptista e 
José Quaresma Pinheiro. 
 Os Senhores Vereadores António José Ascensão Fraga e Irene Paixão dos 
Santos Leitão, não estavam presentes por se encontrarem de férias, faltas que foram 
consideradas justificadas. 

Sendo cerca das dez horas, o Senhor Presidente da Câmara 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 art.º 87º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, a ordem 
do dia estabelecida para a presente reunião inclui os seguintes assuntos: 
1. Atribuição de subsídio à Associação do Centro Cívico de Manteigas. 
2. Ponto de situação dos Projectos para o Plano de Actividades. 
3. Assuntos tratados por delegação. 
 
Atribuição de subsídio à Associação do Centro Cívico de Manteigas. 
Foi presente o ofício n.º 22, datado de 5 de Julho, da Associação do Centro Cívico de 
Manteigas, em que solicita a atribuição de um subsídio para minimizar os custos com a 
exibição cinematográfica. 
A Câmara Municipal, tendo em conta os objectivos, deliberou, por unanimidade, atribuir 
um subsídio no valor de 739.545$00. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Ponto de situação dos Projectos para o Plano de Actividades. 
O Senhor Presidente afirmou que o 3º Quadro Comunitário está, em termos de 
preparação, substancialmente atrasado relativamente às nossas expectativas. 
O 3º Quadro Comunitário, contrariando as expectativas, está atrasado em termos de 
regulamentação. 
Teremos que conviver e sobreviver com esta situação. Já chamei a atenção para este 
facto.  
Neste momento não sabemos ainda que tipo de processo adoptar. Neste momento 
estamos a navegar. O que nos propusemos fazer é uma relação de todos os projectos 
que estão no plano de actividades.  
O Senhor Presidente pediu a intervenção do Senhor Chefe de Divisão da D.T.O.U. 
Engenheiro Carlos Ramos. 
O Senhor Chefe de Divisão disse que não conseguiu que o documento do relatório de 
actividades fosse apresentado a tempo e horas de poder fazer uma revisão e corrigir 
algumas gafes. Disse que tinha pedido à Sr.ª Arquitecta para elaborar um documento 
com base no relatório do ano passado. Que fosse aproveitado o que havia e que 
actualizasse dentro do possível. Acrescentou ainda, que se tivesse tido tempo gostaria 
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de ter feito também uma conclusão em termos técnicos, às principais actividades que 
aqui estão e dizer porque é que houve determinado tipo de atraso. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista disse que chamar aquilo um 
relatório, quando se circunscreve apenas à descrição pura e simples das actividades, é 
fácil de fazer, no sentido em que qualquer um de nós pode fazer o ponto da situação: 
dirige-se à Divisão Técnica e pede em que fase é que estão as obras e é-nos dada esta 
avaliação. Conforme ela está, basta-nos fazer uma leitura daquilo que aqui está para 
rectificação dos respectivos erros e lacunas que neste momento existem. Não poderá 
ser chamado de relatório porque não tem a estrutura e metodologia de um relatório. 
Por último o Senhor Presidente concluiu:  
“Apresentado que é o ponto da situação dos projectos, informo os Senhores Vereadores 
que conto com a colaboração de todos e assim aguardo que sejam comunicados até ao 
final do mês de Setembro, todos os projectos para o ano 2001”. 
Informação do Senhor Presidente.  
O Senhor Presidente deu conhecimento da assinatura de um acordo parassocial com a 
IPE Capital a propósito das Águas do Zêzere e Côa e que, na última 4ª feira, houve 
reunião da Assembleia Geral de Accionistas da Empresa com a função primeira de 
designar quem é que seriam de entre os accionistas, os elementos que seriam 
designados para o Conselho de Administração da empresa que é constituído por 5 
elementos: O Presidente é o Senhor Dr. António Rocha, sendo vogais um 
representantes, da IPE - Águas e outro da IPE - Capital tendo sido eleitos dois vogais 
representante das Câmaras Municipais: o Presidente da Câmara Municipal de Manteigas 
e o Presidente da Câmara Municipal do Fundão e ainda que a empresa vai funcionar 
com sede na Guarda. 
Houve já uma primeira reunião do Conselho de Administração da Empresa em, que se 
deliberou sobre constituição do sistema multimunicipal e abertos concursos para alguns 
projectos no montante de quinhentos mil contos. A participação da Câmara Municipal  de 
Manteigas no Capital Social corresponde a 3,2%. Foram já subscritos 700 mil contos do 
capital. Os projectos de candidatura ao III Q.C.A já foram apresentados. As grandes 
linhas de orientação estão já definidas. Haverá duas principais fases: a primeira fase é o 
sistema de recolha e distribuição de águas em alta; a segunda fase será o tratamento 
em baixa dos pluviais e efluentes e distribuição de água. Só na segunda fase será 
contemplado o tratamento em baixa dos pluviais o que atrasou o processo de 
intervenção na zona histórica. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista felicitou o Senhor Presidente pelo 
facto de ter sido eleito para o Conselho de Administração. Questionou ainda o Senhor 
Presidente sobre se foram ou não esclarecidos junto dos parceiros os pontos que 
suscitaram mais dúvidas na realização do capital. 
O Senhor Presidente esclareceu que a participação da Câmara será de 3,2%. Numa 
primeira fase teremos que liquidar 1%. Esta fase terá a duração de três anos. De 
imediato há que liquidar a terça parte da primeira fase. 
No que respeita aos restantes 2,2% será a IPE - Capital a subscrever as 
correspondentes acções. 
A Câmara Municipal tem o direito de gradualmente a reaver pagando o seu valor 
nominal acrescido dos juros pré-estabelecidos em formula  do acordo parassocial.  
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista relembrou que a questão que 
suscitava mais duvidas não era essa, mas sim, se à data do pagamento das acções elas 
não se encontrarem realmente liberadas, o Município de Manteigas assumirá a 
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responsabilidade pela realização das entradas em falta reembolsando imediatamente o 
IPE Capital. 
Sobre esta questão, o Senhor Presidente esclareceu que, no caso disto acontecer a 
Câmara Municipal pagará as não liberadas pelo valor nominal. 
Intervenção do Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista chamou a atenção para o facto de 
as festas realizadas no - Mercado Municipal - causarem incómodo sobretudo ao Centro 
de Saúde e ao Lar da Misericórdia e pelo facto de o espaço possuir uma segurança 
reduzida, do seu ponto de vista, designadamente o gradeamento. 
O Senhor Presidente respondeu que a Enfermeira Irene tinha falado com ele a esse 
respeito. Relativamente à questão da segurança, o Senhor Presidente referiu que não é 
um especialista nesta matéria, porém poder-se-á ponderar e analisar. Quanto ao som 
terá que se criar um sistema adequado para se conseguir controlar a saída, de modo a 
minimizar os incómodos ocasionados. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Batista colocou ainda a questão sobre o 
arranjo e limpeza das escadas da Sr.ª dos Verdes a que o Senhor Vice-Presidente 
respondeu. 
Seguidamente, o Senhor Vereador António Manuel Martins Batista colocou o problema 
das duas crianças afogadas nas Piscinas Municipais. 
Perante este assunto, o Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista fez as 
seguintes propostas:   
- Realização de uma vistoria com emissão de pareceres de um Engenheiro Civil, 
Arquitecto, Serviço Nacional de Bombeiros, Saúde, IND, ICER e CCRC; 
- Vigilância 24 horas/ Dia dos referidos espaços até conclusão da supra citada vistoria; 
- Formação especializada de Recursos Humanos na área de Socorro e Salvamento 
aquático;  
- Encerramento temporário das Instalações até à observância dos pontos 1 e 3. 
Mostrou ainda o seu descontentamento e mágoa perante o sucedido. 
Chamou a atenção para a necessidade de se rever a segurança em todos os espaços 
públicos tutelados pela Câmara Municipal. Referiu, ainda, a sua mágoa perante o que 
aconteceu e disse que gostaria de ter visto o Senhor Presidente assumir claramente a 
solidariedade no local do acidente e perante as famílias. Chamou a atenção para o facto 
de só no dia seguinte aparecer uma nota nos Órgãos de Comunicação Social. 
O Senhor Presidente afirmou ter acompanhado todo o processo desde o início e de se 
ter feito representar pelo Senhor Vice - Presidente. Disse ainda que a Câmara Municipal 
concedeu a exploração das Piscinas Municipais aos Escuteiros que têm afixado o 
necessário regulamento de funcionamento. Afirmou, também que aguarda  a conclusão 
do inquérito e que estando convicto de que as disposições legais para este tipo de 
piscinas estão respeitadas, dado que o projecto foi feito pelo G.A.T. da Guarda e 
financiado pelo competente Organismo do Desporto, há mais de doze anos, mesmo 
assim determinou que os Serviços da Divisão Técnica fizessem informação cabal sobre 
o assunto. 
O Senhor Vice-Presidente informou o Senhor Vereador António Manuel Martins Batista 
que após a ocorrência dos acontecimentos esteve presente até ao levantamento dos 
corpos na piscina e seguidamente informou o Senhor Presidente que se encontrava 
numa reunião na Guarda tendo-se deslocado de imediato para Manteigas onde se 
reuniram até às 20.00 horas na Câmara Municipal. Deslocou-se à Capela Mortuária 
falando com os Agentes da Judiciária e com o Senhor Capitão G.N.R. e restantes 
autoridades.  
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Em relação a isto, o Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista comentou que a 
Câmara é que é a dona do equipamento e não os Escuteiros. Referiu ainda que a 
manutenção está a cargo da Câmara e o acidente se verificou no dia da manutenção em 
que a piscina está fechada ao público. 
O último assunto colocado pelo Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista foi 
sobre a Unidade de Recreio e de Lazer pelo facto de esta ainda não ter aberto. 
Relativamente a este aspecto, o Senhor Presidente respondeu que aguarda a todo o 
momento que os concessionários arranquem com o processo. O que estava combinado 
é que abririam durante o mês de Julho mas, neste momento, a Câmara aguarda a 
ligação da energia eléctrica. 
O Senhor Vereador António Manuel Martins Baptista contrapõe que não pode ser só a 
Turistrela a gerir o timing. A Câmara tem de os pressionar fortemente.  
Voto de Pesar.    
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apresentar um voto de pesar à Família 
do Senhor Joaquim Lucas Batista, homem dinâmico e que foi Vereador da Câmara 
Municipal nos anos de Janeiro/1980 a Dezembro de 1982 e Membro da Assembleia 
Municipal em Janeiro de 1986 a Abril do mesmo ano. 
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 11/2000 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. 
Alteração ao Plano de Actividades. 
A Câmara Municipal, nos termos do previsto nos números 1 e 3 do artigo 4º. do Decreto-
Lei n.º 341/83, de 21 de Julho, aprovou a referida alteração no montante de trinta e um 
milhões setecentos e catorze mil escudos (31.714.000$00) da verba inscrita nas rubricas 
orçamentais "03.09.03.05" - Jardim de Infância de Manteigas, "05.09.03.08" - 
Recuperação do Edifício dos CTT e Envolvente e "01.03.09.02.01" - Residência 
Municipal, " para "04.09.04.05" - Obras no Estádio Municipal, para "06.09.02.01" - Bairro 
Social do Alardo, para "08.09.04.09 - Infra-Estruturas para Distribuição Energia Eléctrica, 
para "08.09.04.04" - Unidade de Recreio e Lazer, para "08.09.03.03" - Obras de 
Cobertura na Praça e para "08.09.04.11" - Mercado Mensal. 
Alteração Orçamental. 
De conformidade com o conteúdo da proposta n.º 11/2000, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e vai ficar arquivada na pasta anexa a esta acta, depois de 
assinada e rubricada pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal, nos termos do 
n.º 2 do artigo 31º. do Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho e tendo em conta a 
disponibilidade financeira das rubricas orçamentais “01.03.04.05”, "01.03.04.06", 
"01.03.09.02.01", “03.03.06”, “03.09.03.05”, “04.03.06”, "05.09.03.08" e "06.09.04.07" 
aprovou a alteração proposta no montante de trinta e dois milhões oitocentos e catorze 
mil escudos (32.814.000$00). 
Finanças Municipais. 
Foi dado a conhecer que, de conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 
18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, o Senhor Presidente da Câmara 
autorizou o pagamento de despesas do montante de sessenta e sete milhões quarenta e 
um mil oitocentos e quarenta e oito escudos  (67.041.848$00). 
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Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de vinte milhões seiscentos e cinquenta e oito mil e 
duzentos escudos (20.658.200$00). 
A presente acta foi aprovada, na reunião ordinária realizada em 9 de Agosto, com as 
abstenções dos Senhores Vereadores António José Ascensão Fraga e Irene Paixão dos 
Santos Leitão, por não se encontrarem presentes na reunião anterior. 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das treze horas, 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 Divisão que a 
redigi e subscrevi. 
 


