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ABERTURA 
 
 

ACTA Nº 01/2011 
 
 
 
Aos sete dias do mês de Janeiro do ano dois mil e onze, nesta cidade da Covilhã e sala de 
reuniões do edifício dos Paços do Concelho realizou-se a reunião ordinária da Câmara 
Municipal da Covilhã, sob a presidência do Senhor Vereador Rui Paulo da Silva Rosa, na 
ausência do Senhor Presidente, estando presentes os Senhores Vereadores Victor Manuel 
Pinheiro Pereira, João Manuel Proença Esgalhado, João Carlos Ferreira Correia, Maria da 
Graça Guilherme d’Almeida Sardinha, Pedro Miguel Abreu da Silva e Pedro Miguel dos Santos 
Farromba. 
 
O Senhor Vereador Rui Paulo da Silva Rosa informou sobre as ausências do Senhor Presidente 
Carlos Alberto Pinto por motivo de serviço no exterior e do Senhor Vereador Luís Barreiros 
devido a acompanhamento de familiar doente, tendo sido justificadas as respectivas faltas. 
 
A reunião foi secretariada por Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de 
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos. 
 
 
E, pelas 09,00 horas, o Senhor Vereador Rui Paulo da Silva Rosa declarou aberta a reunião. 
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I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Não foram proferidas intervenções. 
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
1. AGENDA 
 
Por ter sido reconhecida a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos, foi 
deliberado incluir na ordem de trabalhos os seguintes pontos: 
 
No DAGFRH 

e) Avaliação de Desempenho – Recursos Hierárquicos 
f) Classificação da Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira como Bem de Interesse 

Nacional 
 

 
 
 
2. APROVAÇÃO DE ACTA 
 
Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião ordinária pública realizada no dia 17 de 
Dezembro de 2010, documento que previamente havia sido distribuído. 
 
A Câmara deliberou aprovar a acta apresentada. 
 
 
 
 
3. BALANCETE 
 
Presente o balancete do dia de ontem, documento que fica apenso à acta, e que apresenta os 
seguintes valores: 
 
. Total de Disponibilidades: 5.550.797,73€ (Cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil, 
setecentos e noventa e sete euros e setenta e três cêntimos) 
 
. Documentos: 20.585,84 € (Vinte mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro 
cêntimos) 
 
. Dotações Orçamentais: 4.318.503,36 € (Quatro Milhões, trezentos e dezoito mil, quinhentos e 
três euros e trinta e seis cêntimos) 
 
. Dotações não Orçamentais: 1.197.527,07 € (Um milhão, cento e noventa e sete mil, 
quinhentos e vinte e sete euros e sete cêntimos) 
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4. DESPACHOS 
 
Presentes os despachos do Senhor Presidente com data e conteúdo seguintes: 
 

1. 10/12/2010 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a manutenção dos 
equipamentos informáticos das escolas básicas do 1º ciclo e dos jardins-de-infância do 
concelho da Covilhã, à empresa Eurobit, Lda, pelo valor de 19.800,00 €, bem como 
aprova a minuta do respectivo contrato; 

 
2. 23/12/2010 - Aprova o convite e caderno de encargos para a adjudicação da Prestação 

de Serviços de Limpeza de Instalações do Município da Covilhã, a abertura de 
procedimento por ajuste directo, sendo a forma da apresentação das propostas, em 
suporte de papel, com consulta às empresas Conforlimpa (Tejo), SA e Vadeca Serviços, 
SA, bem como a constituição do júri do concurso. 

 
3. 23/12/2010 – Adjudica, na sequência de procedimento por ajuste directo, o 

fornecimento de mobiliário para as novas instalações do Departamento de Urbanismo, à 
empresa Tecnat, Lda., pelo valor de 17.194,00 €, bem como aprova a minuta do 
respectivo contrato; 

 
4. 29/12/2010 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a prestação de serviços 

de limpeza de instalações do Município da Covilhã, à empresa Vadeca – Serviços – 
Limpeza Industrial, SA, pelo valor de 12.470,00 € e prazo de 30 dias, bem como aprova 
a minuta do respectivo contrato; 

 
5. 21/12/2010 – Nos termos do nº. 3 do artº. 68º. da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, fixa o valor da 
prestação de serviços extraordinários prestados pela sociedade de Advogados Fontes 
Neves & Associados, RL, relativamente ao segundo semestre de 2010 em 17.500,00 €, 
acrescido de Iva à taxa legal. 

 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador João Esgalhado, deliberou ratificar os 
despachos apresentados. 

 
 
Presentes os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros com data e conteúdo seguinte: 
 

1. 21/12/2010 - Aprova a 16.ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 
2010, documento anexo à acta. 

 
2. 04/01/2011 – Aprova a 1ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2011, 

documento anexo à acta. 
 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador João Esgalhado, deliberou ratificar os 
despachos apresentados. 
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5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS 
HUMANOS  
 

a) Protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara 
Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia 

 
Presentes protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal 
nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, devidamente autorizadas pelas respectivas 
Assembleias de Freguesia, mediante a cedência de meios financeiros que também se indicam, 
documentos apensos à acta, no âmbito e com os objectivos seguintes: 
 

Junta de Freguesia Objectivo 
 

Verba a 
transferir 

Aldeia S. 
Franscisco Assis 

Rectificação do traçado na Estrada Municipal 512, 
na Zona da Ribeira do Alvoroso. 

45.000,00 € + 
IVA 

Orjais Trabalhos de levantamento e colocação de calçada 
nova na entrada do Cemitério 

2.974,32 € + 
IVA 

Orjais Trabalhos extra de drenagem realizados no Jardim 
dos Combatentes, Largo do Cemitério e zona 
circundante do Cemitério 

4.079,08 € + 
IVA 

Ourondo Limpeza das margens da ribeira da Freguesia 2.498,00 € + 
IVA 

Peraboa Reconstrução de anexos junto ao jardim-de-infância 
e à Junta de Freguesia 

36.932,37 € + 
IVA 

Sobral S. Miguel Aquisição de 44 placas toponímicas e 154 números 
de polícia em xisto 

2.142,91 € 

Sobral S. Miguel Aquisição de imóvel para recriar as rotas que 
estiveram na origem e desenvolvimento da “Aldeia 
de Xisto” 

4.000,00 € 

Sobral S. Miguel Construção de um muro no Sítio do Ribeirinho 11.249,52 € + 
IVA 

Sobral de S. Miguel Requalificação da zona envolvente à Igreja Matriz – 
arranjo da escadaria entre a Rua das Ladeiras e a 
Travessa dos Sobreiros e colocação de calçada na 
Travessa do Adro 

8.450,00 € + 
IVA 

S. Martinho Obras de requalificação do Parque Infantil do Bairro 
da Biquinha 

14.000,00 € + 
IVA 

Teixoso Conservação e limpeza de bermas e caminhos 5.700,00 € 
Vale Formoso Obras de requalificação da Fonte do Outeiro 8.370,00 € + 

IVA 
 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador João Esgalhado, deliberou aprovar a 
celebração dos protocolos apresentados.  
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Presente proposta do Senhor Vereador Pedro Silva que, de acordo com o estipulado no Plano e 
Orçamento do Município para o ano de 2011, relativamente a verbas a transferir para as Juntas 
de Freguesia a seguir mencionadas, no âmbito da delegação de competências em matéria de 
limpeza urbana e recolha de resíduos sólidos, propõe a transferência do montante de 259.749,20 
€, a concretizar mediante a celebração de protocolos de delegação de competências, conforme 
quadro seguinte e nos termos das minutas anexas à proposta, documentos apensos à acta. 
 
 

Junta de Freguesia Verba a transferir 
Aldeia de S. Francisco de Assis 9.600,00 € 
Aldeia do Souto 2.239,20 € 
Barco 2.772,00 € 
Boidobra 9.198,00 € 
Canhoso 6.300,00 € 
Cantar Galo 13.230,00 € 
Casegas 8.400,00 € 
Cortes do Meio 10.800,00 € 
Coutada 3.900,00 € 
Dominguizo 7.207,20 € 
Erada 5.166,00 € 
Ferro 10.980,00 € 
Orjais 3.780,00 € 
Ourondo 4.200,00 € 
Paul 8.820,00 € 
Peraboa 5.292,00 € 
Peso 5.040,00 € 
S. Jorge da Beira 17.000,00 € 
Sarzedo 3.150,00 € 
Sobral S. Miguel 7.350,00 € 
Teixoso 24.000,00 € 
Tortosendo 51.600,00 € 
Unhais da Serra 9.576,00 € 
Vale Formoso 3.520,80 € 
Vales do Rio 4.410,00 € 
Verdelhos 5.418,00 € 
Vila do Carvalho 16.800,00 € 

 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador João Esgalhado, deliberou transferir para 
as freguesias o montante de 259.749,20 € para despesas em matéria de limpeza urbana e 
recolha de resíduos sólidos a realizar no ano de 2011, a concretizar mediante a celebração 
de protocolos de delegação de competências. 
 
 
Presente proposta do Senhor Vereador Pedro Silva que, de acordo com o estipulado no Plano e 
Orçamento do Município para o ano de 2011, relativamente a verbas a transferir para as Juntas 
de Freguesia a seguir mencionadas, a título de investimento de capital, no âmbito da delegação 
de competências, propõe a transferência do montante de 489.340,98 €, a concretizar mediante a 
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celebração de protocolos de delegação de competências, conforme quadro seguinte e nos termos 
das minutas anexas à proposta, documentos apensos à acta. 
 

Junta de Freguesia Verba a transferir 
Aldeia de S. Francisco de Assis 15.384,13 € 
Aldeia do Souto 12.429,31 € 
Barco 12.924,09 € 
Boidobra 18.136,60 € 
Canhoso 12.441,92 € 
Cantar Galo 19.071,50 € 
Casegas 21.945,85 € 
Cortes do Meio 24.500,76 € 
Coutada 12.429,31 € 
Dominguizo 12.441,92 € 
Erada 21.865,99 € 
Ferro 23.027,26 € 
Orjais 14.219,26 € 
Ourondo 12.429,31 € 
Paul 20.768,37 € 
Peraboa 20.555,21 € 
Peso 12.441,92 € 
S. Jorge da Beira 17.700,07 € 
Sarzedo 10.225,07 € 
Sobral S. Miguel 16.126,89 € 
Teixoso 36.189,13 € 
Tortosendo 34.143,39 € 
Unhais da Serra 22.442,42 € 
Vale Formoso 12.441,92 € 
Vales do Rio 12.429,31 € 
Verdelhos 19.665,35 € 
Vila do Carvalho 20.964,72 € 

 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador João Esgalhado, deliberou transferir para 
as freguesias o montante de 489.340,98 € para despesas com investimento de capital a 
realizar no ano de 2011, a concretizar mediante a celebração de protocolos de delegação 
de competências. 
 
 

b) ICOVI, EEM – Autorização para a constituição de hipoteca voluntária 
 
Através de ofício datado de 16/12/2010, dirigido à Câmara Municipal, a ICOVI – Infra-
estruturas e Concessões da Covilhã, EEM, em execução da deliberação tomada pelo respectivo 
Conselho de Administração na sua reunião extraordinária de 15 de Dezembro de 2010, solicita 
nos termos da alínea b) do nº. 3 do artº. 6º. dos seus Estatutos, a aprovação de constituição de 
uma  hipoteca voluntária a favor da Fazenda Nacional sobre o prédio urbano sito nas Penhas da 
Saúde, freguesia de Cortes do Meio, inscrito na matriz predial urbana respectiva sob o artº. 
1.205º., até ao montante de 669.866,93 €, para garantia de pagamento do valor em dívida 
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respeitante ao Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, no montante de 
491.455,50 €, acrescido de juros, da qual foi requerido e concedido o pagamento em prestações, 
com origem na integração no património da ICOVI dos prédios urbanos sitos nas Penhas da 
Saúde, freguesia de Cortes do Meio, inscritos na matriz predial daquela freguesia sob o artºs. 
1205º. e 1206º, através de escritura de aumento de capital. 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador João Esgalhado, deliberou autorizar a 
ICOVI – Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, EEM, a constituir hipoteca voluntária 
a favor da Fazenda Nacional para garantia de pagamento do Imposto Municipal Sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis, até ao montante de 669.866,93 €, sobre o prédio 
urbano sito nas Penhas da Saúde, freguesia de Cortes do Meio, inscrito na matriz predial 
urbana respectiva sob o artigo 1.205º., descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Covilhã sob o nº. 1060/20071012, inscrito a favor da ICOVI, EEM pela apresentação 
nº.662 de 16/12/2009. 
 
 

c) Regulamento Interno de Fundos de Maneio - alteração 
 
Presente a informação nº. 01/2011, datada de 03/01/2011, da Secção de Contabilidade, 
acompanhada de alteração ao Anexo II do Regulamento Interno de Fundos de Maneio, 
discriminando as despesas, respectivos montantes e classificações económicas por unidades 
orgânicas, a favor das quais poderão ser constituídos fundos de maneio para o ano de 2011, 
documento que fica apenso à acta. 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador João Esgalhado, deliberou aprovar a 
constituição de fundos de maneio para o ano de 2011, com vista à satisfação de despesas 
urgentes e inadiáveis, atribuindo a sua gestão aos responsáveis dos Serviços mencionados, 
por unidade orgânica, classificações económicas, natureza das despesas e respectivos 
montantes, constantes do Anexo II do Regulamento Interno de Fundos de Maneio. 
 
 

d) Orçamentação e gestão das despesas com Pessoal 
                                                                                                                                                                         
Presente a informação nº. 1/2011, da Divisão de Finanças, relativa ao montante máximo de cada 
um dos encargos previstos na lei com despesas de pessoal no ano de 2011, matéria sobre a qual 
a Câmara deverá deliberar por força do disposto no n.º 2 do Art. 5.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de Setembro, que adapta a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro à 
Administração Local, tendo em consideração as verbas inscritas nos documentos previsionais. 
  
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador João Esgalhado, de harmonia com a 
informação dos Serviços, deliberou definir o montante de 200.000,00 € para encargos com 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos, e 
não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados, a que se refere a alínea a) do nº. 2 do artº. 
5º. do Dec. Lei nº. 209/2009, de 3 de Setembro, cuja constituição da relação jurídica de 
emprego público venha a ter lugar em 2011. 
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e) Avaliação de Desempenho – Recursos Hierárquicos 
 
Presentes os recursos hierárquicos dos actos proferidos pelos Despachos de 6/5/2010, do 
Senhor Vereador Pedro Silva, com o Pelouro da Direcção e Gestão dos Recursos Humanos, 
conforme competência delegada pelo Despacho nº. 9-A/2009, de 06 de Novembro de 2009, do 
Senhor Presidente da Câmara, que mantiveram as notas atribuídas na avaliação de desempenho 
relativa ao ano de 2009, apresentados por Margarida Maria Martins Carrilho Mestre, Técnica 
Superior – Arquitecta e Manuel António Soares Simões da Cunha, Técnico Superior – 
Generalista, nos termos do nº. 1 do artº. 14º. da Lei nº. 10/2004, de 22 de Março, conjugada 
com o nº. 1 do artº. 29º. do Decreto Regulamentar nº. 19-A/2001, de 14 de Maio 
 
Os Senhores Vereadores Victor Pereira, João Correia e Graça Sardinha propuseram a 
apreciação dos recursos em próxima reunião, dado não ter sido possível em tempo útil 
procederem à análise dos respectivos processos, inviabilizando assim uma tomada de posição 
consentânea. 
 
O Senhor Vereador Pedro Silva informou que o Conselho de Coordenação de Avaliação ouvido 
nesta matéria para efeitos de emissão de parecer prévio, em reunião de 30/11/2010, reconheceu, 
por unanimidade, não haver, em ambas as situações, pela prova produzida, argumentos 
convincentes que permitissem a alteração dos factos, daí o seu parecer negativo, e esclareceu 
que face aos prazos previstos na Lei, a Câmara teria que decidir na presente reunião sobre os 
recursos apresentados. 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador João Esgalhado e com a abstenção dos 
Senhores Vereadores Victor Pereira, João Correia e Graça Sardinha, deliberou não dar 
provimento aos recursos hierárquicos apresentados pelos trabalhadores Margarida Maria 
Martins Carrilho Mestre, Técnica Superior – Arquitecta e Manuel António Soares Simões 
da Cunha, Técnico Superior – Generalista, mantendo, em ambos os casos, a nota 
atribuída na avaliação de desempenho relativa ao ano de 2009. 
 
 

f) Classificação da Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira como Bem de Interesse 
Nacional 

 
Presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, com data de 06/01/2011, relativa à 
classificação da Ponte sobre a Ribeira da Carpinteira como Bem de Interesse Nacional, do 
seguinte teor: 
“A ponte sobre a Ribeira da Carpinteira foi, recentemente, reconhecida internacionalmente 
como uma importante peça de design urbano. 
Esta consagração foi feita por duas vias. 
A primeira, através da escolha pela revista Travel & Leisure, uma das maiores a nível mundial 
na divulgação do turismo dos cinco continentes que apresentou os sete locais do mundo que 
considera mais interessantes a nível de design tendo considerado esta obra como uma delas. 
A segunda, com a indicação da Ponte para o Premio de Arquitectura Contemporânea da União 
Europeia Miles Van der Rohe. Este prémio é atribuído de dois em dois anos pela União 
Europeia através do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia em colaboração com a 
Fundação Miles Van der Rohe e tem como propósito reconhecer e recompensar a qualidade da 
produção arquitectónica na Europa. 
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Estas distinções vêm valorizar o trabalho de arquitectura efectuado mas também distinguir o 
esforço feito pelo Município da Covilhã na criação e implementação de um plano de 
mobilidade que permita às pessoas ultrapassar de forma rápida algumas das mais íngremes 
zonas da cidade. 
Assim, propõe-se que se dê inicio, de imediato, ao procedimento de classificação da Ponte 
sobre a Ribeira da Carpinteira como Bem de Interesse Nacional de acordo com a legislação em 
vigor. 
Esta classificação permitirá criar na cidade mais um elemento distintivo que irá funcionar como 
pólo de atracão turística e colocará a cidade na rota da arquitectura mundial.” 
 
Os Senhores Vereadores Victor Pereira, João Correia e Graça Sardinha disseram que para além 
das considerações, críticas e reservas sob os pontos de vista estético e arquitectónico, a ponte 
não tem utilidade prática, sendo notória a sua não utilização, para além do facto de não haver 
complementaridade em termos de mobilidade urbana. 
 
O Senhor Vereador Paulo Rosa, que presidiu aos trabalhos, lamentou o entendimento defendido 
pelos eleitos do Partido Socialista e disse que a ponte, obra de arte cujo autor do projecto é o 
Arquitecto Carrilho da Graça, foi reconhecida a nível europeu, pela sua arquitectura e 
qualidade, e que o facto de estar localizada na Covilhã representa uma mais valia para a cidade 
sob vários pontos de vista, designadamente turístico, constituindo-se também como uma peça 
importante ao nível das acessibilidades inseridas no plano de mobilidade urbana que a Câmara 
vem levando a cabo. 
 
A Câmara, com a abstenção dos Senhores Vereadores Victor Pereira, João Correia e 
Graça Sardinha, deliberou aprovar a proposta de classificação da Ponte sobre a Ribeira 
da Carpinteira como Bem de Interesse Nacional, incumbindo os serviços do 
Departamento de Educação, Cultura e Desporto da instrução e apresentação do 
respectivo processo junto das instâncias superiores. 
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5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  
 
a) Recepções Provisórias: 

 
 - Empreitada da obra de Terraplenagem na estrada rural entre a E.M. 508 e a EN 
339 – Cortes do Meio 
 

Presente a informação n.º 767, datada de 22/12/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do auto de recepção provisória da obra de Terraplenagem na estrada rural entre a 
E.M. 508 e a EN 339 – Cortes do Meio, onde se conclui que pode ser recebida. 
 
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
homologar o auto de recepção provisória da obra de Terraplenagem na estrada rural 
entre a E.M. 508 e a EN 339 – Cortes do Meio. 
 
 
 - Empreitada da obra de Execução do caminho do Hotel de Unhais da Serra 
 
Presente a informação n.º 745, datada de 13/12/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do auto de recepção provisória da obra de Execução do caminho do Hotel de 
Unhais da Serra, onde se conclui que pode ser recebida. 
 
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
homologar o auto de recepção provisória da obra de execução do caminho do Hotel de 
Unhais da Serra. 
 
 
 - Empreitada da obra de Reparação/conservação da Escola EB1 dos Penedos  Altos, 
Freguesia da Conceição 
 
Presente a informação n.º 735, datada de 09/12/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do auto de recepção provisória da obra de Reparação/conservação da Escola EB1 
dos Penedos Altos, Freguesia da Conceição, onde se conclui que pode ser recebida. 
 
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
homologar o auto de recepção provisória da obra de Reparação/conservação da Escola 
EB1 dos Penedos Altos, Freguesia da Conceição. 
 
 

- Empreitada da obra de Execução de pavimento em relva sintética no Parque 
Desportivo da Coutada 

 
Presente a informação n.º 744, datada de 13/12/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do auto de recepção provisória da obra de Execução de pavimento em relva 
sintética no Parque Desportivo da Coutada, onde se conclui que pode ser recebida. 
 
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
homologar o auto de recepção provisória da obra de Execução de pavimento em relva 
sintética no Parque Desportivo da Coutada. 
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 - Empreitada da obra de Ampliação do Cemitério de Verdelhos 
 
Presente a informação n.º 739, datada de 09/12/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do auto de recepção provisória da obra de Ampliação do Cemitério de Verdelhos, 
onde se conclui que pode ser recebida. 
 
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
homologar o auto de recepção provisória da obra de Ampliação do Cemitério de 
Verdelhos. 
 
 

- Empreitada da obra de Reformulação de um Jardim de Infância, Junta de 
Freguesia e Posto de Correios em Peraboa 

 
Presente informação n.º 738, datada de 02/12/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do auto de recepção provisória da obra de Reformulação de um Jardim de 
Infância, Junta de Freguesia e Posto de Correios em Peraboa, onde se conclui que pode ser 
recebida. 
 
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
homologar o auto de recepção provisória da obra de Reformulação de um Jardim de 
Infância, Junta de Freguesia e Posto de Correios em Peraboa. 
 
 
 
b) Recepções Definitivas: 
 

- Obra de Beneficiação do Edifício sito na Rua dos Bombeiros Voluntários, 10/14 
 
Presente a informação n.º 742, datada de 09125/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do auto de recepção definitiva dos trabalhos da obra supra identificada, onde se 
conclui que pode ser recebida definitivamente. 

 
A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º. Leopoldo Santos, deliberou 
homologar o auto de recepção definitiva da obra de Beneficiação do edifício sito na Rua 
do Bombeiros Voluntários, 10/14. 

 
  

- Obra de Construção de Instalações Sanitárias/Balneários na EB1 de S. Silvestre 
 
Presente a informação n.º 741, datada de 09/12/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do auto de recepção definitiva dos trabalhos da obra supra identificada, onde se 
conclui que pode ser recebida definitivamente. 
 
A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou 
homologar o auto de recepção definitiva da obra de Construção de instalações 
sanitárias/balneários na EB1 de S. Silvestre. 
  
 



 
 
ACTA DA REUNIÃO DE 07/01/2011 
 

 

c) Prorrogação de Prazo: 
 
 - Empreitada da obra de Requalificação da E.M. 506-1 entre a Ponte Pedrinha e 
 o cruzamento com a EN 345-1 (1ª Fase) 
 
Presente a informação n.º 765, do Departamento de Obras e Serviço Operativos, datada de 
20/12/2010, que a requerimento da empresa José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda., 
propõe a aprovação de prorrogação do prazo de execução da obra de Requalificação da E.M. 
506-1 entre a Ponte Pedrinha e o cruzamento com a EN 345-1 (1ª Fase), por 164 dias, no 
período compreendido entre 1 de Julho e 10 de Dezembro de 2010, devido à impossibilidade de 
execução de passagens hidráulicas por motivo de demora na obtenção de parecer da ARH do 
Tejo e à não execução do prolongamento da conduta do gasoduto por parte da REN Gasodutos, 
remetendo para o efeito novo Mapa de Trabalhos e respectivo Plano de pagamentos. 
 
A Câmara, de harmonia com o parecer do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou 
autorizar a prorrogação do prazo da obra de Requalificação da E.M. 506-1 entre a Ponte 
Pedrinha e o cruzamento com a EN 345-1 (1ª Fase), por 164 dias, no período 
compreendido entre 1 de Julho e 10 de Dezembro de 2010, bem como aprovar o Mapa de 
Trabalhos e Plano de Pagamentos. 
 
 

d) Plano de Segurança e Saúde: 
  
 - Empreitada de Construção do Jardim Botânico de Montanha – Covilhã 
 
Presente informação de 23/12/2010 da Divisão de Empreitadas e Projectos propondo, de 
harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 12º do Decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, 
a aprovação do Plano de Segurança e Saúde respeitante ao projecto de execução da obra de 
Construção do Jardim Botânico de Montanha na Covilhã, apresentado pela empresa Valério & 
Valério – Terraplanagem e Construção Civil, Lda. 
 
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra de Construção do Jardim 
Botânico na Covilhã. 
 
 
- Empreitada de Requalificação da EM 512 no Troço Urbano da Barroca Grande 
 
Presente informação de 23/12/2010 da Divisão de Empreitadas e Projectos propondo, de 
harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 12º do Decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, 
a aprovação do Plano de Segurança e Saúde respeitante ao projecto de execução da obra de 
Requalificação da EM 512 no Troço Urbano da Barroca Grande, apresentado pela empresa 
Valério & Valério – Terraplanagem e Construção Civil, Lda. 
 
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra de Requalificação da EM 
512 no Troço Urbano da Barroca Grande. 
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- Empreitada de Requalificação do Parque Florestal, Covilhã 
 
Presente a informação n.º 8 de 04/01/2011 da Divisão de Empreitadas e Projectos propondo, de 
harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 12º do Decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, 
a aprovação do Plano de Segurança e Saúde respeitante ao projecto de execução da obra de 
Requalificação do Parque Florestal, apresentado pelo consórcio Constrope, Lda e Gigabeira, 
Lda. 
 
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra de Requalificação do 
Parque Florestal da Covilhã. 
 
 

e) Contas Finais: 
 

- Empreitada da obra de Reparação/Conservação da Escola Básica n.º 1 dos 
Penedos Altos, Freguesia da Conceição 

 
Presente a informação nº. 752 da Divisão de Empreitadas e Projectos, com data de 14/12/2010, 
acompanhada da conta final da empreitada da obra de Reparação/conservação da Escola Básica 
n.º 1 dos Penedos Altos, Freguesia da Conceição, devidamente assinada pelo adjudicatário. 
 
A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º. Leopoldo Santos, deliberou aprovar 
a conta final da empreitada da obra de Reparação/conservação da Escola Básica n.º 1 dos 
Penedos Altos, Freguesia da Conceição. 
 
 
 - Empreitada da obra de Execução de pavimento em relva sintética no Parque 
 Desportivo da Coutada 
 
Presente a informação n.º 744 da Divisão de Empreitadas e Projectos, com data de 13/12/2010, 
acompanhada da conta final da empreitada da obra de execução de pavimento em relva sintética 
no Parque Desportivo da Coutada, devidamente assinada pelo adjudicatário. 
 
A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou aprovar 
a conta final da empreitada da obra de Execução de pavimento em relva sintética no 
Parque Desportivo da Coutada. 
 
 

- Empreitada de Construção de um Campo de Futebol em relva sintética – 
Freguesia de Vila do Carvalho 

 
Presente a informação n.º 751 da Divisão de Empreitadas e Projectos, com data de 14/12/2010, 
acompanhada da conta final da empreitada da obra de Construção de um Campo de Futebol em 
relva sintética – Freguesia de Vila do Carvalho, devidamente assinada pelo adjudicatário e que 
reflecte o resultado nulo da revisão de preços definitiva de harmonia com os elementos de 
cálculo anexos à referida conta. 
 



 
 
ACTA DA REUNIÃO DE 07/01/2011 
 

 

A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou aprovar 
a conta final da empreitada da obra de Construção de um Campo de Futebol em relva 
sintética – Freguesia de Vila do Carvalho. 
 
 
 - Empreitada de obra de Execução do caminho do Hotel de Unhais da Serra 
 
Presente a informação n.º 750 da Divisão de Empreitadas e Projectos, com data de 14/12/2010, 
acompanhada da conta final da empreitada da obra de Execução do caminho do Hotel de 
Unhais da Serra, devidamente assinada pelo adjudicatário, e que reflecte o resultado nulo da 
revisão de preços definitiva de harmonia com os elementos de cálculo anexos à referida conta. 
 
A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou aprovar 
a conta final da empreitada da obra de Execução do caminho do Hotel de Unhais da 
Serra. 
 
 

- Empreitada da obra de Reformulação de um Jardim de Infância, Junta de 
Freguesia e Posto de Correios em Peraboa 

 
Presente a informação nº 740, datada de 09/12/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada da conta final da empreitada da obra de Reformulação de um Jardim de Infância, 
Junta de Freguesia e Posto de Correios em Peraboa, devidamente assinada pelo adjudicatário, e 
que reflecte o resultado nulo da revisão de preços definitiva de harmonia com os elementos de 
cálculo anexos à referida conta. 
 
A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou aprovar 
a conta final da empreitada da obra de Reformulação de um Jardim de Infância, Junta de 
Freguesia e Posto de Correios em Peraboa. 
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5.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
 

a) Processos de Obras Particulares: 
 
- N.º 89/10 – Anabela Dias Cordeiro Ribeiro – projecto de arquitectura de habitação 
unifamiliar - Rasas – Ferro  
 
A Coordenadora do Departamento de Urbanismo, Senhora Engª. Isabel Matias informou sobre 
a operação urbanística. 
 
A Câmara deliberou remeter o processo ao Departamento de Urbanismo, de modo a 
verificar-se o enquadramento da situação no âmbito das alterações ao Plano Municipal de 
Defesa da Floresta contra Incêndios que irão ser implementadas, para posterior 
deliberação quanto à situação presente e outras da mesma natureza. 
 
 
- N.º 168/95 – Mário Oliveira Alves Nogueira – ampliação de edifício destinado a indústria 
de reciclagem – Sítio do carvalho Alto - Peso  
 
A Coordenadora do Departamento de Urbanismo, Senhora Arqtª. Débora Caires informou sobre 
a operação urbanística. 
 
A Câmara deliberou adiar para próxima reunião a tomada de posição sobre a operação 
urbanística de ampliação de edifício destinado a indústria de reciclagem no Sítio do 
Carvalho Alto, freguesia do Peso a que se refere o processo nº. 168/95, em nome de Mário 
Oliveira Alves Nogueira. 
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5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

a) Protocolo de Colaboração: 
 
Presente protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã, a Junta de 
Freguesia de Paúl e o Centro de Estudos Marmelo e Silva tendo como objectivo a instalação da 
Casa da Cultura Marmelo e Silva na localidade do Paúl, no edifício sito na Rua Cimo do Lugar, 
propriedade da referida Junta de Freguesia, assinalando-se, deste modo, no ano de 2011, o 
centenário do nascimento de José Marmelo e Silva, documento que fica apenso à acta. 
 
A Câmara deliberou aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município 
da Covilhã, a Junta de Freguesia de Paul e o Centro de Estudos Marmelo e Silva para a 
instalação da Casa da Cultura Marmelo e Silva. 
 
 

b) Associação Desportiva da Estação 
 
Presente proposta do Senhor Presidente com data de 03/01/2011, que tendo em conta a valia e 
importância da actividade desportiva da Associação Desportiva da Estação na formação de 
várias gerações de jovens atletas, realidade que o Município tem vindo a acarinhar e apoiar, 
propõe à atribuição de um subsídio no valor de 50.000,00 € como apoio à construção da nova 
sede social da Associação e, consequentemente, a libertação do espaço onde actualmente se 
encontra instalada, no Largo confinante à Estação de Caminhos de Ferro da Covilhã, cuja 
espaço irá ser aproveitado para o arranjo urbanístico que a Câmara projecta para o local, em 
consonância com as obras de requalificação em curso na Estação dos Caminhos de Ferro, da 
responsabilidade de REFER, contribuindo assim para melhoria, conforto, maior segurança e 
mobilidade no acesso àquela infra-estrutura de transportes. 
 
A Câmara deliberou atribuir à ADE – Associação Desportiva da Estação um subsídio no 
valor de 50.000,00 € para apoio à construção da nova sede social e, consequentemente, a 
libertação do espaço actualmente ocupado, a fim de permitir o arranjo urbanístico do 
Largo confinante com a Estação de Caminhos de Ferro da Covilhã. 
 
 
    c) Sporting Clube da Covilhã 
 
Presente proposta n.º 86/2010 datada de 22/12/2010, do Senhor Vereador Paulo Rosa, relativa à 
atribuição de um subsídio ao Sporting Clube da Covilhã, para apoio às despesas inerentes ao 
desenvolvimento, fomento e prática das actividades desportivas e utilização de infra-
estruturas/equipamentos desportivos da cidade. 
 
A Câmara deliberou atribuir ao Sporting Clube da Covilhã um subsídio no valor de 
10.000,00 €, visando o apoio às despesas inerentes às actividades desportivas desenvolvidas 
nos estádios da cidade.  
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APROVAÇÃO EM MINUTA 
 
As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas em minuta para efeitos de 
execução imediata. 
 
 
 
 
 
VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 
 
As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas por unanimidade, com excepção 
daquelas em que é referido outro modo de votação. 
 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO 
 
Pelas 9,27 horas, verificando-se não haver mais assuntos a tratar, o Senhor Vereador Rui Paulo 
da Silva Rosa, declarou encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta que para sua 
validade e fé vai, no fim, por si assinada e pela Senhora Directora do Departamento de 
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
MONTANTE GLOBAL DOS ENCARGOS 
 
O montante global dos encargos resultantes das deliberações tomadas nesta reunião de Câmara 
foi de 1.010.220,38 €. 
 
 
 
 
O Presidente em exercício _______________________________________________________ 
 
 
 
A Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos 
Humanos_____________________________________________________________________ 
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