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ACTA N.º 25/2003 

Acta da reunião ordinária realizada aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois 
mil e três. 

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e três 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 da Câmara não se encontrava presente por estar no funeral 
do pai do Ex-Presidente da Câmara Municipal de Belmonte. 

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. Abertura de conta para a Candidatura ao PRODEP III. 

2. Concessão de subsídio à Fábrica da Igreja de S.Pedro. 

3. Assuntos tratados por delegação. 

4. Outros assuntos. 

 
Abertura de conta para a Candidatura ao PRODEP III. 
De conformidade com o Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro e nos termos do 
ponto 2.9.10.1.2, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura 
de conta bancária para a Candidatura ao PRODEP III. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
O Senhor Vice-Presidente informou que a candidatura já foi apresentada com o valor de 
•  12.589,08, sendo •  9.990,00 para apetrechamento informático de Escolas e ligação à 
Internet e intranets e •  2.599,08 para os conteúdos multimédia educativos. 
Concessão de subsídio à Fábrica da Igreja de S.Pedro. 
Foi, pelo Senhor Vice-Presidente José Manuel Saraiva Cardoso, presente a proposta de 
atribuição de subsídio à Fabrica da Igreja de S. Pedro para custear as dormidas dos 
participantes, da noite de 22 para 23 do passado mês de Novembro, referente à 
realização da 1ª Prova Nacional de Dirtsurfer, levada a cabo em Manteigas, no 
montante de 930,00 • .  
Após análise a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no 
montante de •  930,00 de conformidade com a proposta. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
Pedido de subsídio formulado pelo GAT da Guarda. 
Foi presente o ofício nº 1069/03, datado de 15.12.03, do GAT da Guarda, em que 
solicita uma contribuição no valor de 125,00 •  para a organização de um jantar de Natal 
com todos os funcionários e seus familiares, não dispondo este Organismo, por 
imperativo legal, de verba orçamentada para o efeito. 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS 

 

146 

A Câmara Municipal tendo em conta a prestação dos serviços efectuados pelo GAT da 
Guarda, deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 125,00 •  como forma de 
apoio para o evento a realizar. 
Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos.  
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, com a nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
Para conhecimento da Câmara Municipal foi feita a leitura dos actos referidos em 
epígrafe, constantes da relação n.º 16/2003 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.  
Outros assuntos. 
O Senhor Vereador José Manuel Barbosa Direito, apresentou algumas sugestões e 
solicitou alguns esclarecimentos: 
- Sobre o lançamento do livro do Munícipe José Cleto Estrela, verificou que houve muita 
aderência por parte das pessoas o que deve ser seguido para futuros eventos e deixou 
a sugestão para se começar a efectuar a recolha de material para o futuro 
museu/arquivo. 
- Que se deveria proceder à aquisição da casa junto ao arquivo, para no futuro se 
proceder à sua demolição. 
- Se já foi efectuado o registo da Fundação Escola-Gest e se o capital social já foi 
realizado. 
O Senhor Vice-Presidente informou que a adesão das pessoas ao lançamento do livro 
deveu-se em grande parte à dinâmica da família do autor. 
Sobre o registo da Fundação, falta ainda a homologação por parte do Senhor Ministro 
apesar das várias insistências por escrito por parte da Fundação e que o capital social 
foi em parte realizado faltando a Associação Comercial da Guarda que apresentou um 
plano de pagamento. 
O Senhor Vereador José Quaresma Pinheiro, informou que já tentou efectuar a 
negociação com a aquisição da casa, mas não existe entendimento entre a família.  
Modificação às Grandes Opções do Plano - PPI e AMR. 
De conformidade com o conteúdo da proposta nº 24/2003, 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 as alterações das rubricas "080501" e "07010410" para as rubricas 
"070115", "07010305", "080102", "07010402", "07010405", "080501", "070115" e 
"07010401" no montante de •  53.718,00 (cinquenta e três mil setecentos e dezoito 
euros). 
Modificações ao orçamento - Despesa. 
De conformidade com o conteúdo da proposta nº 25/2003, 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 as 
alterações das rubricas "010105", "010113", "010114", "010115", "010202", "01030503", 
"010308", "07010410"  para as rubricas "010107", "010109", "010213", "010301", 
"02010202", "020104", "020108", "020112", "020115", "020121", "'020203", "020209", 
"020210", "020211", "020217", "020225", "06020304", "07010305", "07010401", 
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"07010402", "07010405", "070115", "080102" e "10.06.03" no montante de •  79.731,00 
(setenta e nove mil setecentos e trinta e um euros). 
Finanças Municipais. 
Foi presente o Balancete de Tesouraria, respeitante ao dia de sexta-feira que acusa um 
saldo em dinheiro no montante de seiscentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta 
e seis euros e quarenta e cinco cêntimos (•  668.576,45). 
E nada mais havendo a tratar, sendo cerca das dezasseis horas, foi pelo 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. 
Esta acta foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. 
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