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ACTA N.º 19/2002 

Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e cinco  dias do mês de Setembro de dois 
mil e dois. 

Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de dois mil e dois reuniu no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência 
do Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente, José Manuel Saraiva Cardoso, 
encontrando-se igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos Senhores, 
Joaquim Quaresma Domingos, José Quaresma Pinheiro e José Manuel Barbosa 
Direito.  

Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vice-Presidente da 
Câmara declarou aberta a reunião. 

O Senhor Presidente não se encontrava presente por estar numa reunião na 
Câmara Municipal da Covilhã. 

Achada conforme, foi a acta da reunião 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, com a nova 
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. Clube de Escape Livre - "Land Rover Rota Histórica" - Proposta de atribuição 

de subsídio. 

2. Muro de suporte ao estacionamento da Sotave. 

3. Pedido de subsídio formulado pelo C.C.D. dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal, para a XVI Edição 24 horas de Futebol de Salão. 

4. Outros assuntos. 

 
Clube de Escape Livre - "Land Rover Rota Histórica" - Proposta de atribuição de 
subsídio. 
Na sequência da reunião havida com o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Presidente 
da Direcção do Clube Escape Livre, sobre a realização da 13ª edição da Land Rover 
Rota Histórica e após a divulgação massiva já efectuada com o nome de 
"MANTEIGAS", foi apresentada a proposta pelo Senhor Vice-Presidente de atribuição 
de um subsídio de € 500,00 para comparticipar a 13ª Edição da Land Rover Rota 
Histórica que passará no dia 12 de Outubro em Manteigas. 
A Câmara Municipal, após análise da proposta, deliberou, por unanimidade, atribuir o 
subsídio proposto. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Muro de suporte ao estacionamento da Sotave. 
Foi presente a carta datada de 16 do corrente mês, da SOTAVE, em que solicita, na 
sequência de correspondência anterior, que a Câmara Municipal proceda à 
reconstrução do muro que está em risco de derrocada. 
A Câmara Municipal tendo em conta que o muro é de suporte ao estacionamento da 
Empresa, deliberou por unanimidade, solicitar um parecer jurídico e ouvir algumas 
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pessoas antigas que trabalharam na construção do referido muro, no sentido de apurar 
se se trata de espaço público ou privado. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Pedido de subsídio formulado pelo C.C.D. dos Trabalhadores da Câmara 
Municipal, para a XVI Edição 24 horas de Futebol de Salão. 
Foi presente a carta datada de 18 de Setembro do corrente ano, do CCD dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal, em que solicita um subsídio no valor € 2.752,95, 
para pagamento das despesas com o Torneio 24 Horas de Futebol de Salão, conforme 
documentos apresentados. 
A Câmara Municipal, atendendo ao solicitado e de acordo com o disposto na alínea o) 
nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18/09, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-
A/2002 de 11/01 e tendo em conta o mapa apresentado das receitas e despesas, 
deliberou, por unanimidade, conceder o subsídio de € 2.752,95 e recomendar à 
Direcção do C.C.D. que procure encontrar outras alternativas de financiamento. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS SOBRE TARIFAS DE ÁGUA. 
Retomado o assunto da última reunião foram apresentadas duas propostas, que a 
seguir se transcrevem: 
Proposta apresentada pelos Senhores Vereadores Joaquim Quaresma Domingos e 
José Manuel Barbosa Direito: 

PROPOSTA A 
"Atendendo que a Câmara Municipal de Manteigas deve considerar a recomendação 
aprovada na Assembleia Municipal, por unanimidade, em 28 de Junho do corrente 
ano, no sentido de rever as tarifas de água e resíduos sólidos, propomos assim que: 
1. Sejam repostas as tarifas anteriores até que seja determinada a renda de 

exploração em alta a pagar pela Empresa Águas Zêzere e Côa. 
2. Suspender os pagamentos à Empresa Águas Zêzere e Côa, a exemplo do que está 

a acontecer com outros Municípios aderentes, até que seja fixada a renda de 
exploração em alta a pagar pela referida Empresa". 

Proposta apresentada pelos Senhores Vereadores José Manuel Saraiva Cardoso e 
José Quaresma Pinheiro: 

PROPOSTA B 
 "A Câmara Municipal, tendo em conta a recomendação aprovada na Assembleia 
Municipal de 28 de Junho do corrente ano, no sentido de reflectir sobre as tarifas em 
vigor do serviço de águas, analisou os mapas de exploração dos meses de Junho, 
Julho e Agosto (onde se reflectem o aumento de tarifas) em que se verifica um deficit 
mensal que ultrapassa os 9.000 euros; sem a receita do aluguer de contadores o 
deficit mensal aproxima-se dos 11.000 euros. 
Salienta-se ainda que estes resultados de exploração não incluem as despesas de 
montante variável de expansão da rede. 
No que respeita aos resíduos sólidos o resultado negativo de  exploração mensal 
ultrapassa os 5.000 euros. 
Considerando a necessidade de manter um equilíbrio entre as receitas e as despesas 
dos serviços prestados pela Autarquia e assim respeitar a directiva comunitária sobre 
esta matéria, a Lei das Finanças Locais e o POCAL;  
Considerando que as tarifas de águas não devem ser dissociadas dos problemas dos 
resíduos sólidos e do saneamento para os quais são exigíveis investimentos vultuosos 
no município para os quais este não dispõe de disponibilidades financeiras; 
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Considerando que aos resultados de exploração negativos que já se verificam em 
relação às águas e aos resíduos, poderá juntar-se o do saneamento, estarão 
envolvidos valores que afectarão decisivamente a capacidade de investimento do 
município e o equilíbrio entre as receitas e as despesas correntes; 
Considerando ainda o teor dos ofícios de 14/08/02 e de 26/08/02 dirigidos pela 
Associação de Municípios da Cova da Beira ao Senhor Ministro das Cidades, 
Ambiente e Ordenamento do Território em que se propõem alternativas menos 
onerosas para os municípios e para os munícipes no que se refere às águas e aos 
resíduos, propõe-se:   
1. Aguardar o resultado das reuniões a realizar entre a AMCB e o Senhor Ministro das 

Cidades, Ambiente e Ordenamento do Território; 
2. Afectar uma verba de cerca de 180.000 euros como apoio social à exploração de 

águas e resíduos no orçamento de 2003, como justificação dos baixos rendimentos 
das famílias do Concelho; 

3. Manter um preço social nos escalões 1º e 2º da tarifa de águas; 
4. Rever os valores das tarifas logo que sejam apurados os valores das rendas que a 

Empresa de Águas do Zêzere e Côa, Lda há-de pagar à Câmara Municipal. 
5. Promover um estudo no que respeita às tarifas de resíduos sólidos de 

estabelecimentos comerciais de média dimensão e de unidades hoteleiras e de 
restauração. 

Após análise das propostas foi aprovada a proposta B, com os votos favoráveis dos 
Senhores Vereadores José Manuel Saraiva Cardoso e José Quaresma Pinheiro, 
usando o voto de qualidade o Senhor José Manuel Saraiva Cardoso, que presidiu à 
reunião. 
Outros Assuntos. 
Estando na sala a Munícipe Maria da Graça Clara Susano, o Senhor Vice-Presidente 
perguntou se pretendia usar da palavra, tendo a Munícipe questionado o Senhor 
Vereador José Quaresma Pinheiro, sobre o arranjo do portão na sua propriedade, 
quando foi arranjada a estrada da Lapa. 
Solicitou para que fosse colocado o espelho que está partido no cruzamento da 
estrada do Zorrão. 
O Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro informou a Munícipe que o portão seria 
arranjado de imediato e quanto ao espelho já foi requisitado estando a sua colocação 
prevista para breve. 
Intervenção do Senhor Vereador. 
O Senhor Vereador José Manuel Barbosa Direito alertou para a queda das pedras para 
a estrada e para o muro da DRABI, por cima do INATEL, mais concretamente no 
caminho em que foram efectuados os trabalhos pela Mini-Hidríca devendo haver uma 
acção concertada para o enterramento das mesmas. 
Também deveria ser alteado o muro de vedação do Munícipe Afonso Paiva 
Sabugueiro que dá para o caminho público, evitando que silvas e a terra viessem para 
a Rua de S. Lourenço. 
Alertou ainda para a urgência do desvio das águas pluviais junto à casa de "Artesanato 
Montes Hermínios".  
O Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro, informou que sobre o muro na Rua de S. 
Lourenço, já entrou em conversações para que o Munícipe autorizasse a cedência 
para alargamento da Rua sendo compensado com um acesso para carro à sua casa.   
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Modificação às Grandes Opções do Plano - PPI e AMR 
De conformidade com o conteúdo da proposta nº 6/2002, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e vai ficar anexa a esta acta, depois de assinada e rubricada 
pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal, nos termos do ponto 8.3.2 - 
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos, do Decreto-Lei nº 54 -A/99 de 22 
de Fevereiro, aprovou a alteração da rubrica "07.02.02.01" para as rubricas "07.05", 
"07.02.03.02" e "07.04.01" no montante de € 19.732,00 (dezanove mil setecentos e 
trinta e dois euros). 
Modificações ao orçamento. 
De conformidade com o conteúdo da proposta nº 9/2002, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e vai ficar anexa a esta acta, depois de assinada e rubricada 
pelos Membros do Executivo, a Câmara Municipal, nos termos do ponto 8.3.1 - 
Modificações ao Orçamento, do Decreto-Lei nº 54 -A/99 de 22 de Fevereiro, aprovou a 
alteração da rubrica "07.02.02.01" para as rubricas "07.05", "07.02.03.02" e "07.04.01" 
no montante de € 19.732,00 (dezanove mil setecentos e trinta e dois euros). 
Finanças Municipais. 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de quatrocentos e vinte nove mil e trinta e cinco euros e 
cinquenta e nove cêntimos ( € 429.035,59). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezassete 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 
Secção dos Serviços Gerais que a redigi. 
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