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ACTA N.º 022/2007 

Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de 
dois mil e sete.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
------ Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e sete, 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, Esmeraldo Saraiva 
Neto Carvalhinho, José Quaresma Pinheiro e António José Ascenção Fraga.----------------  
------ Sendo cerca das catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vice-Presidente da 
Câmara declarou aberta a reunião. -----------------------------------------------------------------------  
------ Informou ainda que o Senhor Presidente não poderia estar presente devido a uma 
consulta médica. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
------ De conformidade com o art.º 87.º 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. Aprovação da acta anterior. 
2. Período antes da ordem do dia. 
3. Concessão de subsídio à Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo de 

Manteigas. 
4. Concessão de subsídio ao CCD da Câmara Municipal pela realização da II 

Edição 15 Kms Vale do Zêzere.  
5. Concessão de subsídio ao Externato Nossa Senhora de Fátima. 
6. Pedido de isenção de taxas de licenciamento do Munícipe Afonso Ribeiro 

Soares (obras apoiadas pelo PERID). 
7. Adesão do Município de Manteigas à ADSI – Associação Distrital para a 

Sociedade de Informação. 
8. Outros assuntos. 
Intervenção de Munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------  
------ Estando presentes na sala alguns Munícipes, foi feita previamente a inscrição dos 
Munícipes D. Maria da Graça Clara Suzano, António Lourenço, Alberto Martins Oliveira 
e José Duarte Sabugueiro Batista, tendo o Senhor Vice-Presidente dado a palavra. -------   
------ A Munícipe D. Maria da Graça Clara Suzano solicitou informação para quando é 
que é arranjada a ponte do Ribeiro dos Carvalhais pois está em perigo de ruir, uma vez 
que por baixo da ponte metade está entupida com salgueiros e lixo. Também o caminho 
está muito mal a partir da casa do Senhor António Lourenço não se podendo transitar, 
apelando para que a Câmara Municipal intervenha na ponte e no caminho. ------------------  
------ O Senhor Vice-Presidente informou que existem vários caminhos que foram feitos 
pelos Serviços Florestais e a partir de uma certa data deixou de ser feita manutenção. 
Quem tem vindo a substituir-se aos Serviços Florestais são umas vezes as Juntas de 
Freguesia, os compartes e a Câmara Municipal. A conservação destes caminhos nem 
sempre são da responsabilidade directa da Câmara Municipal no entanto a Câmara tudo 
fará para colaborar no sentido do arranjo, embora a responsabilidade directa do arranjo 
dos caminhos sejam dos seus proprietários. A Câmara não é proprietária de todos 
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caminhos embora se disponha a colaborar sempre que haja benefícios para um 
conjunto de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
------ O Senhor Vereador Esmeraldo Carvalhinho pediu a palavra para solicitar 
esclarecimento ao Senhor Vice-Presidente: de quem são os caminhos se não são da 
Câmara são dos Serviços Florestais? Quem defende a dominalidade pública não é a 
Câmara Municipal?---------------------------------------------------------------------------------------------    
------ O Senhor Vice-Presidente informou que os caminhos florestais foram feitos em 
terrenos baldios, tendo a Câmara cedido os terrenos baldios para a florestação e quem 
faz a gestão dos terrenos baldios nas zonas arborizadas são os Serviços Florestais 
através de protocolo com as Comissões de Compartes. Portanto as Entidades 
responsáveis ou são os donos, ou os Compartes ou são os Serviços Florestais.------------  
------ O Senhor Vereador Esmeraldo Carvalhinho não concordando com o que foi dito 
pelo Senhor Vice-Presidente afirmou que lhe parece que é uma forma fácil de alijar 
responsabilidades, porque independentemente de quem faz os caminhos eles estão na 
área do Concelho de Manteigas, para servir a população. Logo que o caminho sirva a 
população torna-se público, sendo à Câmara que compete a manutenção. Mas quando 
noutra reunião os Munícipes vieram à Câmara solicitar a intervenção no caminho não 
ouvi referenciar que o caminho era florestal.------------------------------------------------------------  
------ O Senhor Vereador José Pinheiro informou que a Câmara já interveio no arranjo 
do caminho até por cima da casa do Senhor António Lourenço e que dentro de dias irá 
continuar-se a proceder ao arranjo na totalidade e a ponte irá também ser limpa e 
arranjada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------ O Senhor António Lourenço apelou para que fossem colocados mais um ou dois 
candeeiros junto à sua casa. --------------------------------------------------------------------------------  
------ O Munícipe Alberto Martins Oliveira também proprietário de um terreno que pega 
com o caminho falou da existência de um rego que saía de uma presa de água e que 
atravessava a estrada e foi atulhado pela valeta não podendo semear as batatas porque 
não pode regar. Uma vez que vão compor o caminho solicita que seja desentulhada a 
valeta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------ O Munícipe José Duarte Sabugueiro Batista usando da palavra informou que 
continua com problemas no esgoto, não havendo maneira de ser arranjada uma 
solução. Também a água da rede continua a estar escura imprópria para consumo. ------  
------ O Senhor Vereador José Pinheiro informou que em relação ao esgoto ainda não 
houve evolução. Sobre a água, da última vez foi um rebentamento de uma válvula tendo 
originado a situação que foi apresentada na altura. Todas as vezes que vêm fazer 
análises foi pedido para se fazerem na zona onde mora o Munícipe e as análises têm 
vindo com bons resultados de água própria para consumo.----------------------------------------  
------ O Munícipe afirmou que nunca foram ao local fazer qualquer análise.-------------------  
------ O Senhor Vice-Presidente informou o Munícipe que estão disponíveis para 
consulta os relatórios das análises feitas no local. ----------------------------------------------------  
------ Aprovação da acta anterior. ------------------------------------------------------------------------  
------ 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. ---------------------  
------ Período antes da ordem do dia.-------------------------------------------------------------------  
------ O Senhor Vereador Esmeraldo Carvalhinho informou que tendo visitado a estrada 
que liga Vale de Amoreira a Verdelhos reparou que nalguns locais a estrada já tem os 
raids de protecção notando-se nalguns taludes trabalhos de consolidação e limpeza de 
pedras soltas derivados dos cortes que foram feitos, havendo no entanto alguns 
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espaços em que esses trabalhos não foram executados e onde se verifica que com as 
primeiras chuvadas possa de facto haver problemas gravíssimos com a ocorrência de 
acidentes naquelas zonas, nomeadamente nos taludes do lado direito logo a seguir à 
ponte de Vale de Amoreira. Deixa o alerta para esta situação e que deveria haver uma 
intervenção rápida junto do empreiteiro para resolver este assunto.-----------------------------  
------ O Senhor Vereador José Pinheiro esclareceu que também já tinha feito essa 
reclamação ao Técnico do empreiteiro. ------------------------------------------------------------------  
------ O Senhor Vereador António Fraga usando da palavra começou por colocar a 
questão do acesso da Rua Entre-Hortas ao Centro de Saúde, estranhando que não foi 
aproveitado o bom tempo para se proceder ao corte previsto da casa que estreita a rua, 
já que segundo foi afirmado pelo Senhor Vereador José Pinheiro estava tudo negociado 
com o proprietário. Perguntou se estão à espera que seja imputado à Câmara Municipal 
o atraso pela mudança da Urgência/SAP para as novas instalações. Referiu que na Rua 
Mestre Alfredo há uma iluminação deficiente, desde que foram retirados os candeeiros, 
chamando a atenção para que se encontre rapidamente uma solução colocando um 
candeeiro nalguma das paredes. Pegando também no assunto do arranjo dos caminhos 
colocado pelos munícipes e tendo ouvido o Senhor Vereador José Pinheiro afirmar que 
“dentro de dias” lhes resolvia o problema, questionou para quando estava previsto o 
arranjo do caminho que utiliza todos os dias para a sua casa. Há cerca de dois meses 
apresentou o assunto em reunião de Câmara, após ouvir várias queixas dos vizinhos e 
até à presente data nada foi feito. Também questionou se era necessário esperar muito 
tempo para que fosse colocado alcatrão num buraco a meio da Ponte junto ao Bairro do 
Rio, até para se evitar algum acidente. -------------------------------------------------------------------  
------ O Senhor Vereador José Pinheiro informou que quanto à entrada da Rua da Entre-
Hortas houve um desentendimento entre os Herdeiros e só ainda não está resolvido 
devido a este desentendimento, mas a curto prazo estará o assunto resolvido. Quanto à 
Rua Mestre Alfredo já foi pedido à EDP a colocação de dois candeeiros. Quanto ao 
buraco situado junto à Ponte do Bairro do Rio ir-se-á intervir em breve.------------------------  
Concessão de subsídio à Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo de 
Manteigas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo de 
Manteigas, solicita a concessão de um subsídio a exemplo dos anos anteriores. O 
Senhor Vice-Presidente apresentou a proposta de se atribuir um subsídio de idêntico 
valor ao do ano transacto no montante de duzentos e cinquenta euros. A Câmara 
Municipal de Manteigas deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de duzentos e 
cinquenta euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. --------------------  
Concessão de subsídio ao CCD da Câmara Municipal pela realização da II Edição 
15 Kms Vale do Zêzere. -------------------------------------------------------------------------------------  
O CCD dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Manteigas, solicita a concessão de 
um subsídio no valor de cinco mil trezentos e cinquenta e sete euros e sessenta e dois 
cêntimos (5.357,62€), pela realização da II Edição 15 Kms Vale do Zêzere, que teve 
lugar no passado dia trinta e Setembro, apresentando a despesas da prova. ----------------  
A Câmara Municipal de Manteigas deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de 
cinco mil trezentos e cinquenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos (5.357,62€). -----  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. --------------------  
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Concessão de subsídio ao Externato Nossa Senhora de Fátima. ---------------------------  
Foi presente o pedido do Externato de Nossa Senhora de Fátima, para que seja 
concedido um subsídio para a cobertura das despesas inerentes à realização do baile 
de Finalistas/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal, após análise, deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de 
500,00 € (quinhentos euros), para custear parte das despesas com a realização do 
evento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. --------------------  
Pedido de isenção de taxas de licenciamento do Munícipe Afonso Ribeiro Soares 
(obras apoiadas pelo PERID).-----------------------------------------------------------------------------  
Foi presente o pedido de isenção de taxas previstas no Regulamento Municipal, 
relativas ao processo de Afonso Ribeiro Soares, apresentando para os efeitos a 
Declaração de IRS do ano de 2006.---------------------------------------------------------------------  
Considerando que o pedido de enquadra no âmbito do que já foi deliberado em reunião 
de Câmara realizada em 25 de Julho do corrente ano: “aos Munícipes que tenham 
rendimento mensal per capita igual ou inferior a €250,00 (duzentos e cinquenta euros) lhes seja 
conferida a isenção de taxas de licenciamento, caso seja solicitada.”, a Câmara Municipal 
deliberou isentar de taxas previstas no Regulamento Municipal o processo referenciado 
do Munícipe Afonso Ribeiro Soares. --------------------------------------------------------------------  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. --------------------  
Adesão do Município de Manteigas à ADSI – Associação Distrital para a Sociedade 
de Informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que o Município de Manteigas já integra o Projecto “Guarda Distrito 
Digital” desenvolvido pela Associação Distrital para a Sociedade de Informação; -----------  
Reconhecendo a importância da participação dos Municípios do Distrito da Guarda em 
prol do desenvolvimento das Tecnologias de Informação na região e o objecto dos 
Estatutos da Associação: -------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando a oportunidade de o Município aderir à Associação, foi deliberado pela 
Câmara Municipal solicitar a devida autorização para a adesão à Assembleia Municipal 
nos termos da alínea m) do nº 2 do artº 53º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, com a 
nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.---------------------------------------  
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. --------------------  
------ Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
------ Foi dado conhecimento da carta do Senhor António Esteves Pires, residente no 
Cacém que deixa a sugestão de a Câmara Municipal atribuir o nome de uma Rua ao 
falecido Padre Zeferino António Rabaça Roque pelo trabalho desenvolvido no lugar do 
Covão da Ponte em prol dos pastores e dos filhos, nomeadamente com a construção de 
uma capela e a colocação de um posto escolar.-------------------------------------------------------  
------ O Senhor Vereador António Fraga manifestou a opinião de que se proximamente 
irá ser tratado o assunto das Distinções Municipais e da Toponímia, seria o momento 
indicado. Recordou que também já no anterior mandato em que integrou o Executivo 
Municipal, sugeriu que fosse atribuído o nome do falecido José de Bastos Rabaça a 
uma rua a designar. --------------------------------------------------------------------------------------------  
------ O Senhor Vereador Esmeraldo Carvalhinho referiu que é necessário a constituição 
de uma Comissão de Toponímia onde estes assuntos são tratados bem como a 
atribuição de números de polícia. Este assunto já foi por si apresentado numa reunião 
de Câmara há algum tempo atrás em face dos problemas que existem na identificação 
dos endereços e moradas em Manteigas. ---------------------------------------------------------------   
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------ O Senhor Vice-Presidente informou que o assunto da Comissão Toponímia está a 
ser tratado e será apresentado em breve o Regulamento de Toponímia. ----------------------  
------ Finanças Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------  
------ Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria, respeitante ao dia de ontem, que 
acusa um saldo em operações orçamentais no montante de cento e trinta e nove mil 
trinta e três euros e sete cêntimos (€ 139.033,07).----------------------------------------------------  
------ E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezasseis 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 
Senhores Vereadores presentes e por mim               Secretário do Presidente que a 
redigi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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