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ACTA N.º 21/2001 
 

Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de 
dois mil e um. 

Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro de dois mil e um reuniu no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Manteigas, sob a Presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presidente, José Manuel Custódia Biscaia, encontrando-se 
igualmente presentes os Vereadores Excelentíssimos Senhores António Manuel Martins 
Baptista, António José Ascensão Fraga, José Quaresma Pinheiro e Irene Paixão dos 
Santos Leitão. 

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

Achada conforme, foi a acta da reunião ordinária anterior aprovada e assinada, 
tendo sido dispensada a sua leitura por o seu texto ter sido previamente distribuído. 

Antes da ordem do dia o Senhor Presidente, depois da intervenção dos 
Munícipes, ausentou-se por motivos profissionais, ficando o Senhor Vice-Presidente a 
presidir à reunião. 

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 incluiu os seguintes assuntos: 
1. Nomeação da Comissão de Análise das Propostas - Substituição de elemento 

suplente. 
2. Concessão da Exploração de um Posto de Venda na Casa-Abrigo junto à Nave 

de Santo António. 
3. Pedido de Apoio para a Publicação da Obra Literária " A Estrelinha da Serra e 

Outras Histórias para Estrelas de todas as Idades", de João Saraiva Martins. 
4. Assuntos tratados por delegação. 
 
Nomeação da Comissão de Análise das Propostas - Substituição de elemento 
suplente. 
Foi presente a proposta de Nomeação da Comissão de Análise das Propostas - 
Substituição de um elemento suplente, pelo Chefe da Divisão Técnica de Obras e 
Urbanismo, Senhor Eng. Carlos Ramos, que a seguir se transcreve: 
"De acordo com o que dispõe o artº 60º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 de Março, torna-
se necessário designar a Comissão que procederá à análise das propostas e procederá 
à elaboração do competente relatório. 
Em virtude de o elemento suplente, anteriormente nomeado ter cessado funções neste 
Município, propõe-se a sua substituição pela Engª. Técnica Ana Paula Ribeiro de Brito 
Morgado. 
Assim e para o efeito, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de 
constituição da referida comissão: 
• Presidente:........Eng.º Civil Carlos Alberto Figueiredo Ramos 
• Membros:..........Arq.ª Maria Teresa Marques Dantas 
• Membros:.........Eng.º T. Topógrafo João Miguel Albino Carvalhinho 
• Suplente:..........Eng.ª T. Ana Paula Ribeiro de Brito Morgado. 
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Após análise, a Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, sancionar a proposta 
apresentada. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Concessão da Exploração de um Posto de Venda na Casa-Abrigo junto à Nave de 
Santo António. 
A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, tornar público que aceita propostas, 
em carta fechada e lacrada, até ás 12 horas do dia 11 de Dezembro do corrente ano, 
para a concessão da exploração, até ao final do ano 2004, de um Posto de Venda de 
artigos regionais, a funcionar só e exclusivamente na Casa-Abrigo, sita no cruzamento 
da E.N.338 com a Estrada Florestal do Gavião, um pouco antes da Nave de Santo 
António. 
Mais foi deliberado, por unanimidade, que a venda no referido local de quaisquer 
produtos fora dos licenciados para a venda ambulante cominarão para o concessionário 
a rescisão da concessão. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. 
Pedido de Apoio para a Publicação da Obra Literária "A Estrelinha da Serra e 
Outras Histórias para Estrelas de todas as Idades" de João Saraiva Martins. 
Na sequência do pedido de apoio apresentado pelo Senhor João Saraiva Martins, 
natural de Manteigas e a residir actualmente nos Estados Unidos da América, para 
publicação da Obra Literária "A Estrelinha da Serra e Outras Histórias para Estrelas de 
todas as Idades" e depois dos contactos havidos com o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, foi distribuído aos membros do Executivo Camarário uma cópia do trabalho. 
Assim, e depois do Executivo ter oportunidade de ler e apreciar a obra deliberou, por 
unanimidade, adquirir depois da 2ª Quinzena de Dezembro próximo 1.000 exemplares 
do referido livro pelo preço unitário de 350$00 (Trezentos e cinquenta escudos). 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Intervenção de Munícipes. 
Estando presentes na sala alguns Munícipes, o Senhor Presidente, perguntou se 
queriam intervir sendo-lhes dada a palavra. 
A Senhora Graça Isidoro, perguntou quando é que a Câmara iria começar os trabalhos 
que foram apresentados na reunião de 26 de Setembro. 
O Senhor Vice-Presidente informou que brevemente iriam serem iniciados, 
nomeadamente a vedação. 
A Senhora Maria do Rosário Prata Carvalho Lopes, apresentou a questão, que após a 
construção de uma casa de habitação sita o Alardo, houve um caminho público que foi 
deitado abaixo tendo sido reconstruído não como era dantes, o que não permite a 
deslocação aos terrenos que a Munícipe possui. 
O Senhor Vice-Presidente questionou se o caminho era público ou se era uma servidão 
para os prédios. 
A Munícipe informou que deveria ser público, pois muita gente passava nesse caminho. 
Levantada a questão, a Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto e irá saber 
através de registos e testemunhas, se o caminho é público ou privado para informar a 
Munícipe. 
O Senhor Manuel André Saraiva e Esposa, solicitou esclarecimentos sobre um muro de 
vedação de um lote na Travessa da Rua de Santa Maria, que não lhe permite ter acesso 
a uma loja. 
O Senhor Vice-Presidente informou que o muro para vedação está embargado, até à 
resolução do problema. 
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O Senhor António Massano Roque de Carvalho, informou que enviou uma carta, 
solicitando que fosse indemnizado pela morte de uma cabra e pelos danos que o 
rebanho sofreu quando foi posto o herbicida na via pública, tendo já despesas de 
farmácia para salvar os restantes animais. 
A Câmara Municipal tendo em conta as despesas efectuadas, deliberou que, com a 
apresentação dos recibos da farmácia, fosse feito o reembolso ao Munícipe. 
Intervenções dos Senhores Vereadores. 
O Senhor Vereador António José Ascensão Fraga usou da palavra para solicitar e 
prestar esclarecimento sobre a habitação do Senhor António Ribeiro Ascensão Abrantes, 
apresentando cópias dos documentos que foram solicitados ao Munícipe e entregues na 
Câmara Municipal. 
Apresentou inclusivamente fotocópia de certidão de escritura da compra de 550 m2 de 
terreno para construção da habitação do Munícipe Senhor Luís Massano Leitão e 
também fotocópia da localização da habitação do referido Munícipe, onde se vê na 
implantação uma área de 600 m2. Perguntou como é que os Serviços da Câmara 
Municipal de Manteigas na época, deixaram passar em claro tamanha ilegalidade. Há 
falta de enquadramento desse projecto com o loteamento em causa. 
Lamentou que o Munícipe Senhor António Ascensão Ribeiro Abrantes em sucessivas 
solicitações à Câmara Municipal de Manteigas não tenha obtido resposta. 
Solicitou que o processo fosse resolvido até ao final do mandato, sob pena de ter de 
enviar a outras Entidades o processo para resolução. 
O Senhor Vice-Presidente esclareceu que o processo está nos Serviços Técnicos e que 
está resolvido, não sendo possível ser presente à reunião uma vez que o Senhor Eng. 
Carlos Ramos está doente e tem já a informação para a conclusão do processo.  
Solicitou ao Senhor Vice-Presidente que fosse feito o enterramento do tubo de 
abastecimento de água no Ribeiro dos Bacelos, que vai para a casa do Senhor César 
Almeida. 
Alertou mais uma vez, para que se procedesse ao alcatroamento da vala junto à Ponte 
do Outeiro.  
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 20/2001 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 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 trinta e um milhões trinta e seis mil 
cento e noventa e sete escudos (31.036.197$00). 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de vinte seis milhões cem mil novecentos e cinquenta e 
seis escudos (26.100.956$00). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezassete 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 
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Senhores Vereadores presentes, e por mim,                                 Chefe de 
Secção, no impedimento legal do Chefe de Divisão que a redigi. 
 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 


