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ACTA N.º 22/2011 

-------Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e três dias do mês de Novembro do ano de 

dois mil e onze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Aos vinte e três dias do mês de Novembro de dois mil e onze, 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 José 

Manuel Saraiva Cardoso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Senhor Vereador Marco Alexandre Lucas Veiga não se encontrava presente por estar a 

acompanhar as actividades do Dia Nacional da Floresta Autóctone, com as diversas entidades 

que integram o Eco-Escolas, falta que foi considerada justificada. ------------------------------------------ 

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

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

-------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 das actas das duas reuniões anteriores. 

2. Intervenção do público. 

3. Período Antes da Ordem do Dia. 

4. Ordem do Dia  

4.1. Hasta pública para adjudicação do direito ao arrendamento dos espaços 

destinados a Estacionamento, sitos no novo Bairro Social do Outeiro, junto à rua 

Joaquim Pereira de Matos, Freguesia de Santa Maria, Concelho de Manteigas. 

4.2. Hasta pública para alienação da viatura pesada de passageiros MAZDA T 3500 

WE BUS, matrícula QR-49-80. 

4.3. Apreciação da informação nº 51/2011/EJAS, datada de 16 de Novembro de 2011 e 

deliberação sobre a abertura de concurso para atribuição de habitações sociais. 

4.4. Apreciação do pedido de isenção de taxas municipais, formulado pelo munícipe 

João Duarte Vicente Sabugueiro. 

4.5. Apreciação da informação nº 28/DAG/2011, datada de 07-11-2011 e deliberação 

sobre o procedimento adjudicatório destinado à aquisição de serviços de 

limpeza. 

4.6. Apreciação da informação nº 29/DAG/2011, datada de 07-11-2011 e deliberação 

sobre o procedimento adjudicatório destinado à aquisição de serviços de 

combustíveis. 
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5. Conhecimento dos Actos Praticados por Delegação de Competências. 

-------O Senhor Vereador Marco Alexandre Lucas Veiga chegou, entretanto, à reunião 

justificando o seu atraso.------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovação das actas das duas reuniões anteriores. -------------------------------------------------------  

------- A acta número vinte, da reunião realizada no dia vinte e sete de Outubro findo, foi achada 

conforme, tendo sido aprovada por maioria, com abstenção devido a ausência da sessão do 

Senhor Vice-Presidente, António José Ascenção Fraga, e assinada, dispensando-se a sua 

leitura, devido ao facto de os textos terem sido previamente distribuídos. --------------------------------  

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

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

distribuído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Intervenção do público. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

------- Não houve intervenção do público.---------------------------------------------------------------------------  

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

------- O Senhor Presidente começou por informar, na sequência de sugestão apresentada que, 

relativamente à data de vigência do Protocolo celebrado com o Centro Cultural e Desportivo dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Manteigas, a mesma se mantém inalterada, tendo em 

conta a data de um parecer jurídico, prévio, existente. Assim, o referido protocolo inicia-se a 

partir da data em que foi presente e aprovado em reunião de Câmara, não sendo considerados, 

para efeitos de financiamento, os dois meses em que o mesmo se encontrou caducado.------------  

Informou ainda o Senhor Vereador José Manuel Cardoso que, no que respeita às questões 

apresentadas anteriormente, referentes ao Largo da Liberdade, ser-lhe-á dada uma resposta, 

por escrito, na próxima reunião.---------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida e na sequência do falecimento do amigo e conterrâneo, Senhor José Abrantes 

Serra, propôs que se analisasse a possibilidade de homenagem, a título póstumo, a efectuar no 

dia quatro de Março do próximo ano, nos termos do Regulamento Municipal respectivo. 

Entretanto, apresentou um voto de pesar que a seguir se transcreve: -------------------------------------  

“VOTO DE PESAR 

Faleceu no passado dia 17 de Novembro, o Senhor José Abrantes Serra. 

Pode dizer-se que Manteigas perdeu uma figura que ficará para sempre ligada à história do 

nosso Concelho. 

Distinguiu-se na sua vida profissional como dirigente fabril responsável e trabalhador. 

Na sua intensa actividade cívica, muito deu ao concelho de Manteigas e à região: 

Destacou-se nas causas humanitárias e de segurança colectiva como Comandante dos 

Bombeiros Voluntários de Manteigas, Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros 
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Voluntários de Manteigas e como Presidente da Federação Distrital dos Bombeiros Voluntários 

do Distrito da Guarda. 

Foi autarca, desempenhando as funções de Vereador, Vice-Presidente da Câmara e Presidente 

da Assembleia Municipal, cargos que desempenhou com zelo e responsabilidade. 

Na parte final da sua vida, dedicou-se com o mesmo zelo às causas da Misericórdia, onde 

deixou obra feita no desempenho do cargo de Provedor da Santa Casa da Misericórdia. 

Pessoa de trato fácil, o Senhor José Serra, constitui para todos nós um exemplo, pela forma 

como abraçou as causas em que se envolveu. 

É pois, com sentimento de perda, que se propõe um voto de pesar pelo falecimento do Senhor 

José Abrantes Serra, apresentando as mais sentidas condolências à família enlutada. 

O Executivo da Câmara Municipal de Manteigas 

Manteigas, 23 de Novembro de 2011”. 

Sob proposta do Senhor Presidente, o voto de pesar apresentado foi aprovado por unanimidade.  

-------O Senhor Presidente questionou os Senhores Vereadores sobre se haveria alguma 

questão a colocar, tendo sido informado de que nada tinham a acrescentar.----------------------------- 

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

Hasta pública para adjudicação do direito ao arrendamento dos espaços destinados a 

Estacionamento, sitos no novo Bairro Social do Outeiro, junto à rua Joaquim Pereira de 

Matos, Freguesia de Santa Maria, Concelho de Manteigas.----------------------------------------------- 

-------Foi presente o Edital, datado de 28 de Outubro de 2011, referente à hasta pública para 

adjudicação do direito ao arrendamento dos espaços destinados a Estacionamento, sitos no 

novo Bairro Social do Outeiro, junto à rua Joaquim Pereira de Matos, Freguesia de Santa Maria, 

Concelho de Manteigas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Verificou-se existir apenas uma proposta, que foi aberta na reunião de Câmara, em nome 

da Senhora Belmira de Almeida Lucas, no valor de vinte e sete euros. ------------------------------------ 

-------Submetida a votação, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, adjudicar, à 

Senhora Belmira de Almeida Lucas, o estacionamento com a seguinte designação: AD, nos 

termos do publicado no Edital referente à hasta pública para adjudicação do direito ao 

arrendamento dos espaços destinados a Estacionamento, sitos no novo Bairro Social do Outeiro, 

junto à rua Joaquim Pereira de Matos, Freguesia de Santa Maria, Concelho de Manteigas.--------- 

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

Hasta pública para alienação da viatura pesada de passageiros MAZDA T 3500 WE BUS, 

matrícula QR-49-80. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A hasta pública para alienação da viatura pesada de passageiros MAZDA T 3500 WE BUS, 

matrícula QR-49-80, ficou deserta. ----------------------------------------------------------------------------------  
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-------O Senhor Presidente propôs que se efectuasse mais uma hasta pública reduzindo não 

significativamente o preço, divulgando em órgãos de comunicação social regional, uma vez que 

localmente não há interessados; em última instância e caso não surjam interessados, sugeriu a 

venda como sucata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Os Senhores Vereadores decidiram aceitar a proposta apresentada. ------------------------------  

Apreciação da informação nº 51/2011/EJAS, datada de 16 de Novembro de 2011 e 

deliberação sobre a abertura de concurso para atribuição de habitação social. -----------------  

------- Foi presente para apreciação a informação nº 51/2011/EJAS, datada de 16 de Novembro 

de 2011 referente à abertura de concurso de classificação para atribuição de habitação social. ---  

------- O Senhor Presidente solicitou, antes da apreciação, autorização para proceder à alteração 

do ponto para “concurso para atribuição de habitações sociais”. --------------------------------------------  

------- Por seu lado, o Senhor Vereador José Manuel Cardoso propôs que se acautelasse a 

possibilidade de recorrer ao presente concurso sempre que surjam novas vagas, dentro de um 

determinado prazo, nas condições actualmente definidas, tornando assim mais céleres situações 

futuras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O Senhor Vice-Presidente informou, a propósito da sugestão apresentada, que se está a 

tentar elaborar um regulamento que permita suprir esse facto, isto é, obter uma lista ordenada de 

“suplentes” e por tipologia, de modo a prever situações futuras e a tornar a entrega das 

habitações mais rápida, documento esse que será presente a reunião de Câmara para 

apreciação, logo que possível. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou, também a título informativo, que foi efectuada uma pequena modificação ao 

Regulamento, respeitante ao número de dias de divulgação do concurso, que passou a ser de 

vinte dias, de forma a coincidir com a edição do Jornal “Notícias de Manteigas”, podendo desta 

forma chegar mais facilmente a todos os interessados. --------------------------------------------------------  

------- Submetida a votação, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, que se abra 

concurso de classificação, nos termos do nº 3, do artigo 8º, do Decreto-Lei 797/76, de 6 de 

Novembro, para atribuição dos fogos mencionados na informação nº 51/2011/EJAS, de 16 de 

Novembro de 2011, em regime de arrendamento apoiado e aprovação do respectivo programa.--  

Mais foi deliberado que o respectivo programa contenha a menção de que o presente 

procedimento e as regras nele contidas, considerando a lista de candidatos e as respectivas 

prioridades, tenham a validade de um ano, a contar da presente data. ------------------------------------  

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

Apreciação do pedido de isenção de taxas municipais, formulado pelo munícipe João 

Duarte Vicente Sabugueiro.------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------Foi presente, para apreciação, o requerimento nº 8718, de 02-11-2011, referente ao pedido 

de isenção de taxas municipais, formulado pelo munícipe João Duarte Vicente Sabugueiro.-------- 

-------Submetida a votação, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, isentar de taxas 

municipais, o pedido formulado pelo munícipe João Duarte Vicente Sabugueiro, através do 

requerimento nº 8718, de 02-11-2011. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Apreciação da informação nº 28/DAG/2011, datada de 07-11-2011 e deliberação sobre o 

procedimento adjudicatório destinado à aquisição de serviços de limpeza. ----------------------- 

-------Foi presente, para apreciação, a informação nº 28/DAG/2011, datada de 07-11-2011 e 

deliberação sobre o procedimento adjudicatório destinado à aquisição de serviços de limpeza.---- 

-------O Senhor Presidente esclareceu que a referida informação vinha no seguimento da 

deliberação tomada na reunião de Câmara, realizada em vinte e sete de Outubro findo, no 

sentido de se efectuar uma reapreciação do assunto em análise. Nos termos da nova 

informação, é reiterada a necessidade de submissão à Assembleia Municipal, pelo que é 

presente novamente para avaliação e deliberação, no sentido de solicitar àquele órgão 

deliberativo, a referida autorização para abertura de procedimento para contratualização dos 

serviços de limpeza, cujo contrato actual termina no final do corrente ano. ------------------------------- 

-------O Senhor Vereador José Manuel Cardoso informou que mantinha o entendimento 

manifestado na anterior reunião e acrescentou que, se a verba estiver contemplada no plano 

plurianual de investimentos, a ser aprovado numa próxima reunião, tornaria, do seu ponto de 

vista, desnecessário o pedido de autorização à Assembleia Municipal e evitaria tanta burocracia, 

pelo que vota contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Senhor Vereador José Manuel Biscaia comunicou que também votava contra, não pelo 

procedimento em si, mas pela forma como o mesmo estava a ser conduzido, esclarecendo que 

na sua opinião esta matéria deveria, de facto, estar prevista no plano plurianual de 

investimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Submetida a votação, a Câmara Municipal, deliberou, por maioria, solicitar autorização à 

Assembleia Municipal, para abertura do procedimento adjudicatório destinado à aquisição de 

serviços de limpeza, nos termos do definido na informação nº 28/DAG/2011, datada de 07-11-

2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Apreciação da informação nº 29/DAG/2011, datada de 07-11-2011 e deliberação sobre o 

procedimento adjudicatório destinado à aquisição de serviços de combustíveis. --------------- 
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------- Foi presente, para apreciação, a informação nº 29/DAG/2011, datada de 07-11-2011 e 

deliberação sobre o procedimento adjudicatório destinado à aquisição de serviços de 

combustíveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O Senhor Presidente explicou que, à semelhança do ponto anterior, se pretendia a 

avaliação e deliberação, no sentido de solicitar à Assembleia Municipal, a referida autorização 

para abertura de procedimento para contratualização dos serviços de combustíveis. -----------------  

------- O Senhor Vereador José Manuel Cardoso comunicou que, pelas razões já apresentadas, 

mantinha o seu voto contra.--------------------------------------------------------------------------------------------  

------- O Senhor Vereador José Manuel Custódia Biscaia informou igualmente que, pelas razões 

expostas no ponto anterior, também mantinha o seu voto contra.-------------------------------------------  

------- Submetida a votação, a Câmara Municipal, deliberou, por maioria, solicitar autorização à 

Assembleia Municipal, para abertura do procedimento adjudicatório destinado à aquisição de 

combustíveis, nos termos do definido na informação nº 29/DAG/2011, datada de 07-11-2011.-----  

Conhecimento dos Actos Praticados por Delegação de Competências. ----------------------------   

------- Foi presente a relação número dezassete, barra dois mil e onze dos actos praticados por 

delegação do Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------  

Finanças Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

dinheiro no montante de trezentos e oito mil, oitocentos e catorze euros e quarenta e seis 

cêntimos (€ 308.814,46).------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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