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01/ 2009

ABERTURA
Aos trinta dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, nas instalações da Assembleia Municipal
sitas na Rua Conde da Ericeira, em Covilhã, reuniu em Sessão Extraordinária a Assembleia
Municipal do Concelho da Covilhã, sob a presidência do Ex.mo Senhor Dr. Carlos Manuel de
Abreu Mendes Pereira com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. PERIODO DA ORDEM DO DIA

1.1 - Primeira Revisão Orçamental de 2009;
1.2 - Contratação do Leasing Imobiliário;
1.3 - Requalificação e Alargamento da Ladeira da Bisca - Canhoso Interesse Público;
1.4 - Programa das Aldeias do Xisto - Adesão do Município à ADXTUR;
1.5 - ICOVI - Aprovação de Alteração de Estatutos;
1.6 - Revisão do Plano Director Municipal da Covilhã - Nomeação de
Representante para a Comissão de Acompanhamento.
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A sessão foi secretariada pelo 1.º e 2.º Secretários, respectivamente Senhores Victor Manuel
Garcia Rebordão e António João dos Reis Rodrigues. ------------------------------------------------------

Responderam à chamada os Excelentíssimos Senhores: Dr. Luís Manuel Carreira Fiadeiro,
Joana Filipa Real Sardinha, Prof. Bernardino Gata da Silva, Dra. Maria do Rosário
Figueiredo Gomes de Brito, Amílcar Acácio Alves, José Manuel dos Santos Santarém, Dr.
Carlos Alberto Gil Ferreira, Romeu Miguel Serra Afonso, Dr. Domingos Sousa Beato, Dr.
Artur Campos Meireles da Fonseca, João Manuel Pinto, Dr. José Curto Pereirinha, Dra.
Telma Catarina Dias Madaleno, Dr. Jorge Manuel Roque Batista Fael, João Manuel
Barqueiro Lanzinha, Pedro Nuno Cunha Leitão, Mário José Monteiro dos Santos Carriço,
Dra. Ana Maria Puebla Simões, Dr. José Simões Soares, Dr. David José Carriço Raposo da
Silva, Dr. João Rosa de Almeida, Abel Fernando Pereira Cardoso, Prof. Vítor Manuel Reis
Silva, Dr. Carlos Manuel Esteves de Sousa, Eng.º Hélio Jorge Simões Fazendeiro, Dra. Maria
Filomena Palma Cordeiro Pires Figueiredo Gomes, Isilda da Silva Barata, Eng.º Francisco
José Puebla Simões, Dr. Carlos José Jesus Duarte Mineiro, Rui Manuel Cruz Ferreira
Amaro, Luís Filipe de Matos Pais e os Excelentíssimos Senhores Presidentes de Junta de
Freguesia, José Luís Antunes Campos (Aldeia de S. Francisco de Assis), João Luís Martins
Gomes (Aldeia de Souto), Jerónimo Carvalho Barata (Barco), José Manuel Escodenga
Nunes (Canhoso), José Martins Carrola (Cantar - Galo), António Geraldes Ramos (Casegas),
Paulo Jorge Alves Rodrigues (Cortes do Meio), Carlos Francisco (Coutada), Carlos do
Carmo Martins (Conceição), António Manuel Garcia Rebordão (Santa Maria), Dr. Victor
Manuel Tomás Ferreira (São Martinho), Victor Manuel Garcia Rebordão (São Pedro), José
Duarte Minhoto (Dominguiso), Enf. Paulo Jorge Canaveira Alves Tourais (Ferro), António
Canário Marques da Silva (Orjais), Joaquim Carvalheira dos Santos (Ourondo), Leonor
Cristina Adriano Lopes Cipriano (Paul), José do Nascimento Curto Costa (Peraboa),
Fernando José Gonçalves Casteleira (Peso), Fausto Herculano Branco Baptista (S. Jorge da
Beira), José Rafael Lourenço Ferreira (Sarzedo), Roberto Pinto Ferreira Pacheco, (Sobral de
S. Miguel), José Augusto Santarém Marcos (Teixoso), Dr. Carlos Manuel de Abreu Mendes
Pereira (Tortosendo), Enf. António João dos Reis Rodrigues (Unhais da Serra), Arménio
Marques Matias (Vale Formoso), João Casteleira Ferreira (Vales do Rio) e Armindo Fonseca
Geraldes Rosa (Verdelhos). -------------------------------------------------------------------------------------------
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Não compareceram os Excelentíssimos Senhores: Dra. Ana Maria de Jesus Monteiro, Prof.
José Joaquim Pinto de Almeida (Boidobra), Enf. António Mendes Paulo (Erada) e Dr. João
Paulo Gomes Baptista Lopes (Vila do Carvalho). -------------------------------------------------------------

Verificada a existência de “quórum”, o Excelentíssimo Presidente da Mesa deu por iniciados os
trabalhos da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------------------
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PRESENÇAS DA CÂMARA

--- Estiveram presentes: o Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal, os Senhores
Vereadores: Eng.º Victor Manuel Abrantes Marques, Dr. Luís Manuel Fino Gil Barreiros,
Rui Paulo da Silva Rosa e a funcionária que apoia a Assembleia Municipal, Chefe de
Secção Olinda Maria Alves Quintela Barata Carrola. --------------------------------------------------

ORDEM DE TRABALHOS
--- Submetida a Ordem de Trabalhos à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ----

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1.1 - PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2009
--- Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião de 16 de
Janeiro de 2009, foi presente à Assembleia Municipal o assunto acima identificado, que
lhe foi remetido para efeitos do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 53.º, conjugado
com a alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, através do ofício
n.º 00474 de 2009.01.19 e seus anexos. ----------------------------------------------------------------- Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente acta, fica para
todos os efeitos legais arquivado em pasta própria existente para o efeito. ----------------------- Usou da palavra o Ex.mo Senhor Vereador Dr. Luís Barreiros, que justificou a
apresentação da proposta, com fundamento no cumprimento de directrizes, só agora
comunicadas pela DGAL, para a criação de uma rubrica nova de onde vão sair as
despesas com o pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------- Posta a proposta da Câmara Municipal à votação – Primeira Revisão Orçamental
de2009, foi a mesma aprovada por maioria, com 45 votos a favor (PSD e CDS) e 12
abstenções (PS e CDU). -------------------------------------------------------------------------------------
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1.2 - CONTRATAÇÃO DO LEASING IMOBILIÁRIO

--- Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião de 16 de
Janeiro de 2009, foi presente à Assembleia Municipal o assunto acima identificado, que
lhe foi remetido para efeitos do disposto na alínea d), do n.º 2, do artigo 53.º, conjugado
com a alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, através do ofício
n.º 00475 de 2009.01.19 e seus anexos. ----------------------------------------------------------------- Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente acta, fica para
todos os efeitos legais arquivado em pasta própria existente para o efeito. ----------------------- Submetido o assunto à apreciação, foram intervenientes os Senhores:
- Prof. Reis Silva disse que discordam do processo mas, como entendem que é
urgente resolver a situação se vão abster;
- Dr. Jorge Fael perguntou qual o valor exacto da capacidade de endividamento da
Câmara, porque consideram que este contrato é, para todos os efeitos, um empréstimo a
médio e longo prazo;
- Vereador Dr. Luís Barreiros informou que uma operação de leasing, como esta,
não conta para a capacidade de endividamento da Câmara Municipal. Quanto ao valor
exacto da capacidade de endividamento disse que essa informação é prestada através
dos Mapas que têm sido presentes nesta Assembleia Municipal. ------------------------------------ Posta a proposta da Câmara Municipal à votação – Contratação de Leasing
Imobiliário, foi a mesma aprovada por maioria, com 45 votos a favor (PSD e CDS) e
12 abstenções (PS e CDU). --------------------------------------------------------------------------------Foi feita Declaração de Voto, pelo Membro:
- Dra. Telma Madaleno: “De referir que o PS optou pela abstenção, não porque
esteja de acordo com estas manobras financeiras de leasing e não também porque esteja
de acordo com a politica social desenvolvida pelo actual Executivo, mas porque se trata
de uma medida que, de alguma forma, vai beneficiar a População Covilhanense”. -----------
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1.3 - REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA LADEIRA DA BISCA - CANHOSO INTERESSE PÚBLICO

--- Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião de 16 de
Janeiro de 2009, foi presente à Assembleia Municipal o assunto acima identificado, que
lhe foi remetido para efeitos do disposto na alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, com as com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5- A/2002,
de 11 de Janeiro, através do ofício n.º 00476 de 2009.01.19 e seus anexos. ------------------ Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente acta, fica para
todos os efeitos legais arquivado em pasta própria existente para o efeito. ----------------------- Posta a proposta da Câmara Municipal à votação – Requalificação e Alargamento da
Ladeira da Bisca - Canhoso - Interesse Público, foi a mesma aprovada por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi feita Declaração de Voto pelo Membro:
- Senhora Dra. Telma Madaleno: ” Sempre critiquei a critica pela crítica. Mas,
do mesmo modo que se referem os aspectos negativos e se apontam soluções, para os
mesmos, se devem evidenciar os aspectos positivos e incentivar a sua concretização.
Porque este caminho do Canhoso serve, de facto, a População, fico muito satisfeita por
esta tomada de posição e espero que todas as obras se efectuem rapidamente.
Não critico o facto de ser feito no último ano do mandato, nem menosprezo por ser visto
como uma mera medida eleitoralista.
Aliás, mais satisfeita ficaria caso fossem analisadas e anunciadas a realização de outras
obras, como a ansiada, tantas vezes prometida, beneficiação da estrada de Peraboa Ferro e a respectiva ligação à Estrada Nacional 18.
Por tudo o que disse, lanço aqui um último desafio, ao Senhor Presidente, que cumpra
todas as promessas que fez, e são muitas, e se o fizer garanto que não o acusarei que
estas obras são propaganda eleitoral”. --------------------------------------------------------------------

1.4 - PROGRAMA DAS ALDEIAS DO XISTO - ADESÃO DO MUNICÍPIO À ADXTUR
--- Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião de 05 de
Dezembro de 2008, foi presente à Assembleia Municipal o assunto acima identificado,
que lhe foi remetido para efeitos do disposto na alínea n), do n.º 2, do artigo 53.º,
conjugado com a alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com as com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, através do
ofício n.º 10890 de 2008.12.17 e seus anexos. --------------------------------------------------------- Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente acta, fica para
todos os efeitos legais arquivado em pasta própria existente para o efeito. ---------------------
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--- Submetido o assunto à apreciação, foram intervenientes os Membros: Senhora Dra.
Telma Madaleno apresentou uma Proposta (doc.01); Senhor Prof. Bernardino Gata
perguntou se não estariam a precipitar-se e se não seria a ADXTUR a pronunciar-se
sobre as condições de aceitação; Senhor Prof. Reis Silva apresentou uma Proposta
(doc.02), Senhor Fausto Baptista (S. Jorge da Beira) disse que é a Câmara Municipal que
está a aderir ao Programa e que todas as Freguesias poderão vir a ser integradas, sendo
sua intenção vir a aderir ao projecto logo que estejam reunidas as condições; Senhor
Presidente da Câmara Municipal informou que só constam na Proposta algumas
Freguesias devido ao curto prazo para apresentar candidaturas ao QREN, mas que todas
as Freguesias que se integrem nas diversas rotas podem fazer parte, não sendo
necessário a apresentação de quaisquer Propostas de Recomendação. -------------------------- Colocadas as duas Propostas de Recomendação à votação, foram as mesmas
aprovadas por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- Posta a proposta da Câmara Municipal à votação – Programa das Aldeias do Xisto Adesão do Município à ADXTUR, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------

1.5 - ICOVI - APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS
--- Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião de 16 de
Janeiro de 2009, foi presente à Assembleia Municipal o assunto acima identificado, que
lhe foi remetido para efeitos do disposto na alínea l), do n.º 2, do artigo 53.º, conjugado
com a alínea a), do n.º 6, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, através do ofício
n.º 00477 de 2009.01.19 e seus anexos. ----------------------------------------------------------------- Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente acta, fica para
todos os efeitos legais arquivado em pasta própria existente para o efeito. ----------------------- Usou da palavra o Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal, que justificou a
apresentação da proposta, com fundamento de serem cumpridas as condições e a
filosofia de verticalização, do sistema que está implícito nos regulamentos do POVT, para
a candidatura à comparticipação para construção das duas barragens e dos respectivos
sistemas que estão previstos de reforço de abastecimento de água ao Concelho. Tendo
completado a informação através da apresentação com Data Show. ------------------------------- Submetido o assunto à apreciação, foi interveniente o Senhor Dr. Jorge Fael dizendo
que a posição do PCP e da CDU é a mesma que manifestaram aquando da criação da
ICOVI, que não mudaram de opinião e por isso vão votar “frontalmente contra” esta
alteração (doc.03). ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Posta a proposta da Câmara Municipal à votação – ICOVI - Aprovação de Alteração de
Estatutos, foi a mesma aprovada por maioria, com 45 votos a favor (PSD e CDS), 3
votos contra (CDU) e 8 abstenções (PS). -------------------------------------------------------------Foram feitas Declarações de Voto, pelos Membros:
- Senhora Dra. Telma Madaleno: “Pretendo apenas reafirmar que a posição do
Partido Socialista mantêm-se, precisamente a mesma, relativamente ao negócio da água.
Apenas nos abstivemos uma vez que tem a ver com estruturas do regulamento, mas a
nossa posição é a mesma.
Estamos a empenhar um bem que a todos pertence. Estamos a empenhar o futuro de
gerações futuras e a lapidar o património da Câmara Municipal”. ---------------------------------- Senhor Dr. Luís Fiadeiro: “Nós na política temos que ter seriedade e verdade
naquilo que se diz. Quando se aqui vem a dizer “o negócio e a privatização da água”,
estão a mentir, ou então sou eu que não percebo nada de português. Quando uma coisa
é privatizada, significa que a maioria é do privado e não do público.
Não sendo este o caso, não tenho problema nenhum de eu e a minha Bancada termos
votado favoravelmente”. ---------------------------------------------------------------------------------------

1.6 - REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DA COVILHÃ - NOMEAÇÃO DE
REPRESENTANTE PARA A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

--- Na sequência do ofício n.º 032/ D.2.1., de 2009.01.21, da Câmara Municipal, foi
presente à Assembleia Municipal o assunto acima identificado, que lhe foi remetido para
efeitos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 7.º, da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de
Dezembro, conjugado com o disposto no artigo 75.º-A, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22
de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro. --- Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente acta, fica
para todos os efeitos legais arquivado em pasta própria existente para o efeito. ---------------- Foram apresentadas duas Listas: PSD e PS, designadas pelas Letras “A” e “B”,
respectivamente, indicando:
- LISTA “A”
- LISTA “B”

– João Manuel Barqueiro Lanzinha
– Eng.º Hélio Jorge Simões Fazendeiro

--- Submetidas as Listas a sufrágio, por escrutínio secreto, obtiveram os seguintes
resultados:
- Lista “A”
- Lista “B”
- Brancos

– 42 votos
– 12 votos
– 04 Votos
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--- Face aos resultados obtidos, o Representante para a Comissão de Acompanhamento
na Revisão do Plano Director Municipal é o Senhor João Manuel Barqueiro Lanzinha. ---- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, antes de dar por terminados os
trabalhos, perguntou se alguém se opunha a que o Senhor Prof. Bernardino Gata e o
Senhor Acácio Alves apresentassem Propostas de Voto de Pesar, pelo falecimento dos
Senhores: José de Sousa Gaspar (doc. 04) e Maria Cândida C. Barreiros. ------------------- Não havendo qualquer objecção foram colocadas, as Propostas de Voto de Pesar, à
votação tendo sido, as mesmas, aprovadas por unanimidade e com um minuto de
silêncio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

--- Não houve intervenientes. ---------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

--- O Senhor Presidente da Mesa, por se ter chegado ao fim dos trabalhos, deu por
encerrada a Sessão, eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a
presente acta que, para sua inteira validade e fé, no fim, vai ser assinada: ---------------------

O Presidente,

O 1.º Secretário,

O 2.º Secretário,

A Chefe de Secção,

