ACTA DA REUNIÃO DE 18/02/2011

CÂMARA MUNICIPAL
DA
COVILHÃ

TEXTO DEFINITIVO DA ACTA Nº 04/2011

Da reunião ordinária pública realizada no dia 18 de Fevereiro de 2011, iniciada às 9,13 horas e
concluída às 9,27 horas.
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ACTA DA REUNIÃO DE 18/02/2011

ABERTURA

ACTA Nº 04/2011

Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, nesta cidade da Covilhã e no
edifício onde funciona a Assembleia Municipal, na Rua do Castelo, realizou-se a reunião
ordinária pública da Câmara Municipal da Covilhã, sob a presidência do Senhor Presidente
Carlos Alberto Pinto, estando presentes os Senhores Vereadores Victor Manuel Pinheiro
Pereira, João Manuel Proença Esgalhado, Luís Manuel Fino Gil Barreiros, Maria da Graça
Guilherme d’Almeida Sardinha, Rui Paulo da Silva Rosa, Pedro Miguel Abreu da Silva e João
Carlos Ferreira Correia.
O Senhor Presidente informou sobre a ausência do Senhor Vereador Pedro Miguel dos Santos
Farromba, tendo sido justificada a respectiva falta.
A reunião foi secretariada por Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos.

E, pelas 9,13 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
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II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
A Senhora Vereadora Graça Sardinha salientou, a propósito da inauguração da biblioteca da
Escola Básica do 1º. Ciclo Montes Hermínios, em Tortosendo, o contributo decisivo da UBI,
que ao longo dos últimos quatro anos tem vindo a formar bibliotecários, arquivistas e
documentalistas, referindo que as bibliotecas têm uma função extremamente valiosa na
preparação dos estudantes para o conhecimento, sendo as bibliotecas escolares um trampolim
para a criação de hábitos literários dos mais novos.
Concluiu que, apesar da actual crise, deveria salientar-se estas janelas de cultura, com o
incremento de tantas e tantas bibliotecas escolares e públicas pelo país fora, dando sequência ao
Manifesto da UNESCO.
O Senhor Presidente informou que no próximo dia 28 do corrente mês, pelas 11,00 horas, o
Senhor Secretário de Estado da Administração Local, será recebido na Câmara Municipal em
visita de trabalho.
Informou ainda que no próximo dia 3 de Março irá reunir, em Lisboa, na Secretaria de Estado
das Obras Públicas, sobre as portagens nas SCUTS.
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III – 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:
f) Desafectação de parcelas de terreno do domínio público
g) Avaliação e alienação de terreno para a construção
h) Reconhecimento do direito de propriedade e cancelamento de ónus
i) Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil
j) Nova Covilhã, SRU, EM – Rendas de habitação
k) Contratos de gestão – preços sociais e serviços de ambiente
No DECD:
d) Toponímia
Mais foi deliberado retirar da ordem de trabalhos o assunto seguinte:
No DO
e) Suspensão de Trabalhos

2. APROVAÇÃO DE ACTA
Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião ordinária do dia 04 de Fevereiro de 2011,
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: 12.122.563,72 € (doze milhões, cento e vinte e dois mil, quinhentos
e sessenta e três euros e setenta e dois cêntimos).
. Documentos: 20.585,84 € (vinte mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro
cêntimos).
. Dotações Orçamentais: 8.084.045,51 € (oito milhões, oitenta e quatro mil, quarenta e cinco
euros e cinquenta e um cêntimos).
. Dotações não Orçamentais: 1.358.453,54 € (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos).
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4. DESPACHOS
Presentes os despachos do Senhor Presidente com data e conteúdo seguintes:
1. 02/02/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a contratação da prestação
de serviço de Seguros para o Município da Covilhã, a abertura de procedimento por ajuste
directo sob a forma de papel, com consulta às empresas Zurich, SA, Tranquilidade, SA,
Nave & Almeida, Lda, Mapfre Seguros, SA, João C. Silva Campos e J. Santos Carvalho.
2. 09/02/2011 - Aprova o programa e o caderno de encargos para a contratação de
prestação de serviços de outsourcing (5 técnicos de natação/desporto para a Piscina
Municipal, Piscina Praia e Complexo Desportivo) para o período de 1 de Março a 15 de
Setembro de 2011, a abertura de concurso através do procedimento por ajuste directo, sob a
forma de papel, com consulta à empresa Platoforma – Empresa de Trabalho Temporário,
Lda., bem como a constituição do respectivo Júri.
3. 10/02/2011 – Adjudica serviços complementares no contrato Fornecimento do projecto
de ampliação do Parque Industrial do Tortosendo – Plano de Pormenor do Tortosendo, à
empresa Ideias do Futuro – Projectos e Empreendimentos, SA, pelo valor global de
35.000,00 € + IVA à taxa legal em vigor, bem como determina que os serviços competentes
observem os requisitos e exigências sobre a habilitação e aptidão do proponente.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.

Presentes os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros com data e conteúdo seguintes:
1. 16/12/2010 - Aprova a minuta do contrato de Fornecimento do projecto técnico para a
requalificação do edifício e criação de pátio lúdico na Rua do Ginásio Clube, na
sequência da adjudicação por despacho do Senhor Presidente de 21/10/2010, ratificado
em reunião de 05/11/2010, à empresa Atelier AA, Lda. pelo valor de 11.050,00 €.
2. 16/12/2010 - Aprova a minuta do contrato de Fornecimento dos projectos de
especialidades para a criação do centro de acolhimento e interpretação arqueológico da
Senhora das Cabeças e projecto de musealização das ruínas romanas, na freguesia de
Orjais, Covilhã, na sequência da adjudicação por despacho do Senhor Presidente de
21/10/2010, ratificado em reunião de 5/11/2010, à empresa Atelier AA, Lda. pelo valor
de 13.600,00 €.
3. 07/02/2011 – Aprova a minuta do contrato da prestação de serviços de seguros para o
Município da Covilhã/acidentes pessoais/aditamento (alínea c) na sequência da
adjudicação por seu despacho de 27/01/2010, ratificado em reunião de 4/02/2011, à
empresa Fidelidade Mundial, SA, pelo valor de 14.262,61 €.
4. 04/02/2011 - Concede autorização a Maria Gabriela Mendes Casimiro Silva para
prolongamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial, nos dias 10,
17 e 24 de Fevereiro, das 22,00 às 06,00 horas dos dias seguintes, ao abrigo do n.º 4 do
artº 6º do Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos
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Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestações de Serviços do concelho da
Covilhã.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.
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5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS
HUMANOS
a) Actividades Autárquicas – Compensação de encargos
Presente informação datada de 15/02/2011, da Senhora Directora do Departamento de
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, sobre os pedidos formulados pelas
entidades empregadoras Polícia Judiciária do Norte e Banco BPI, relativamente a encargos
suportados pela dispensa dos seus quadros/trabalhadores, respectivamente, os Senhores Paulo
Miguel Pinto Ferrinho e Nelson António Mendes Silva, por força da sua participação, na
qualidade de eleitos, nas sessões da Assembleia Municipal, concluindo que, tais encargos,
resultantes da dispensa de funções profissionais, constituindo despesa não corrente e não
inscrita no orçamento do Município em rubrica própria da Assembleia Municipal, e ainda por
obediência à solução vinculativa e preconizada pela SATAPOCAL/DGAL, não poderem ser
objecto de pagamento por falta de cabimentação orçamental, o mesmo não sucedendo com as
despesas com as senhas de presença e ajudas de custo dos membros da Assembleia Municipal,
inscritas no orçamento da Câmara Municipal, documento apenso à acta.
O Senhor Presidente solicitou esclarecimento sobre o modo de resolver a situação, tendo a
Senhora Directora de Departamento referido que a solução deveria ser enquadrada numa
revisão ao Orçamento em vigor.
A Câmara tomou conhecimento e deliberou incumbir os Serviços Financeiros no sentido
de orçamentarem, em rubrica própria, as verbas relativas à compensação dos encargos a
pagar às entidades empregadoras pela dispensa dos seus trabalhadores às reuniões dos
órgãos autárquicos, enquadrando a situação em proposta de revisão ao orçamento de
2011, a submeter ao Executivo para posterior deliberação da Assembleia Municipal.

b) Adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas
Presente informação da Senhora Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças
e Recursos Humanos, datada de 16/02/2011, acerca de proposta da Agência Nacional de
Compras Públicas – ANCP, EPE, para a adesão do Município da Covilhã ao Sistema Nacional
de Compras Públicas, conforme minuta de contrato apensa, cuja utilização, não obrigatória,
pode ser uma mais-valia no âmbito da contratação pública de aquisição ou locação de bens
móveis ou a aquisição de serviços.
A Câmara, com base na informação da Senhora Directora do Departamento de
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, deliberou aprovar a celebração de
contrato com a Agência Nacional de Compras Públicas, de adesão ao Sistema Nacional de
Compras Públicas.

c) Determinação de montantes das coimas municipais
Presente informação n.º 20/10, datada de 23/12/2010, dos Serviços Jurídicos, acerca da
determinação dos montantes das coimas municipais, que na sequência da deliberação tomada
em reunião de 06/02/2009, que determinou como regra a aplicação de coima pelo valor mínimo
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aos processos de contra-ordenação por infracções em matéria de urbanismo e edificação, propõe
nova metodologia a aplicar na fixação dos respectivos montantes, tendo em consideração os
critérios legais, circunstâncias atenuantes e demais factores aplicáveis à luz do Regime Geral
das Contra-Ordenações, englobando todos os tipos de contra-ordenação por infracções
derivadas da actividade autárquica, documento apenso à acta.
A Câmara deliberou aprovar a nova metodologia na fixação dos montantes das coimas
municipais, de harmonia com a proposta dos Serviços Jurídicos.

d) Cessão de posição contratual
Presente informação datada de 31/01/2011 da Secção de Compras e Concursos acerca do
pedido de cessão da posição contratual formulado pelo Circo Soledad Cardinali, Lda.,
respeitante ao aluguer de bancadas para o Complexo Desportivo da Covilhã, para utilização de
técnicos de filmagens e fotografia, a favor da empresa ModelStand, Concepção e Montagem de
Exposições, Lda..
A Câmara deliberou autorizar a cessão da posição contratual a favor de ModelStand,
Concepção e Montagem de Exposições, Lda., respeitante ao aluguer de bancadas para o
Complexo Desportivo da Covilhã, para utilização de técnicos de filmagem e fotografia.

e) Contrato de comparticipação à aquisição de 78 fogos em Tortosendo
Presente contrato de comparticipação celebrado entre o Município e o Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana, no valor de 279.591,20 €, de reforço ao financiamento para a aquisição
de 148 habitações de custos controlados, construídas na freguesia de Tortosendo, que actualiza
o montante da comparticipação global atribuída pelo ex-Instituto Nacional da Habitação.
A Câmara deliberou homologar o contrato de comparticipação celebrado entre o
Município e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, respeitante à aquisição de
78 fogos de custos controlados, em Tortosendo.

f) Desafectação de Parcelas do Domínio Público
Presente informação n.º 26 da Secção do Património Municipal, datada de 14/02/2011,
respeitante à desafectação do domínio público para o domínio privado do Município, das
parcelas de terreno necessárias ao projecto de Modernização da Linha da Beira Baixa – Troço
Castelo Branco – Covilhã, a seguir identificadas, cuja alienação e montantes indemnizatórios
foram já aprovados por deliberação de 03/07/2009:
Parcelas 52 e 52-S, com área de 817,00 m², no sítio dos Quadrados, freguesia de Tortosendo, a
confrontar do norte e poente com Linha do Caminho de Ferro, sul e nascente com Caminho
Público;
Parcela 58, com a área de 95,00 m², no sítio dos Caldeirões ou Olivosa, freguesia de Santa
Maria, a confrontar do norte, nascente e poente com Linha do Caminho de Ferro e do sul com
terrenos municipais;

ACTA DA REUNIÃO DE 18/02/2011

Parcela 61, com a área de 173,00 m², no sítio dos Caldeirões ou Olivosa, freguesia de Santa
Maria, a confrontar do norte, nascente e poente com terrenos municipais e do sul com Linha do
Caminho de Ferro.
A Câmara deliberou aprovar a desafectação do domínio público para o domínio privado
municipal das parcelas de terreno necessárias ao projecto de Modernização da Linha da
Beira Baixa – Troço Castelo Branco – Covilhã, a seguir identificadas:
Parcelas 52 e 52-S, com área de 817,00 m², no sítio dos Quadrados, freguesia de
Tortosendo, a confrontar do norte e poente com Linha do Caminho de Ferro, sul e
nascente com Caminho Público;
Parcela 58, com a área de 95,00 m², no sítio dos Caldeirões ou Olivosa, freguesia de Santa
Maria, a confrontar do norte, nascente e poente com Linha do Caminho de Ferro e do sul
com terrenos municipais;
Parcela 61, com a área de 173,00 m², no sítio dos Caldeirões ou Olivosa, freguesia de Santa
Maria, a confrontar do norte, nascente e poente com terrenos municipais e do sul com
Linha do Caminho de Ferro.
Mais deliberou submeter a proposta à Assembleia Municipal da Covilhã, nos termos do
disposto na alínea a) n.º 6 do art.º 64º. da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugada
com a alínea b) do n.º 4 do art.º 53º. do mesmo diploma legal, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

g) Avaliação e alienação de terrenos para construção
Presente informação n.º 23, datada de 10/02/2011, da Secção do Património Municipal, que na
sequência da deliberação tomada em reunião de 01/10/2010 sobre a desafectação de uma
parcela de terreno com a área de 115,44 m2 do domínio público para o domínio privado do
Município, destinada exclusivamente a ser anexada ao lote nº. 3 do Loteamento titulado pelo
Alvará de Loteamento nº. 12/99, da aprovação desta proposta pela Assembleia Municipal em
sessão de 8/10/2010, e da avaliação do referido terreno, efectuada pelo Departamento de Obras,
que atribuiu ao prédio agora constituído como lote o valor de 96.667,21 €, submete à aprovação
da Câmara a fixação de tal montante como valor patrimonial a atribuir ao mencionado lote e
autorização para venda à sociedade Construções Gabriel e Afonso, Lda., para o fins previstos.
A Câmara deliberou fixar o valor patrimonial no montante de 96.667,21 € da parcela de
terreno com a área de 115,44 m2, constituída como lote para construção urbana, sito em
Lagoeiros, freguesia de Santa Maria, em cuja matriz se encontra inscrito sob o artigo
1209º.-P, a confrontar do norte com Lote 3, sul e nascente com Arruamento Público e do
poente com Lote 4, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º
762/20101108, inscrito a favor do Município da Covilhã pela apresentação nº. 637, de
2010/11/08, e autorizar a venda deste prédio à sociedade Construções Gabriel & Afonso,
Lda., pelo referido preço de 96.667,21 €, destinado exclusivamente a ser anexado ao lote
nº. 3 do Loteamento titulado pelo Alvará de Loteamento nº. 12/99.
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h) Reconhecimento do direito de propriedade e cancelamento de ónus
Presente informação n.º 27, datada de 14/02/2011, da Secção do Património Municipal, na qual
propõe que a Câmara reconheça o direito de propriedade aos proprietários que adquiriram ao
IGAPHE, em regime de propriedade resolúvel e mediante escritura, as fracções habitacionais
constantes da transferência patrimonial objecto de escritura celebrada em 02/10/2003 com o
IGAPHE, através da qual foram transferidas para o Município as fracções constantes do
documento complementar a ela anexa, de forma a permitir que proprietários que já satisfizeram
ou venham a satisfazer o pagamento integral de todas as prestações, procedam aos respectivos
registos prediais, bem como autorizar o cancelamento dos ónus de propriedade resolúvel e de
inalienabilidade que eventualmente incidam sobre os referidos prédios.
A Câmara, com base na informação da Secção do Património Municipal, deliberou
reconhecer o direito de propriedade aos legítimos proprietários que adquiriram ao
IGAPHE, em regime de propriedade resolúvel e mediante escritura, as fracções
habitacionais constantes da transferência patrimonial daquele Instituto para o Município
da Covilhã, cujo pagamento das prestações tenha sido integralmente satisfeito, bem como
autorizar o cancelamento dos ónus de propriedade resolúvel e de inalienabilidade que
eventualmente incidam sobre os referidos prédios.

i) Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil
Pelo Senhor Vereador Pedro Silva, responsável do Pelouro da Protecção Civil, foi apresentado
o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, elaborado e apreciado pela Comissão
Municipal de Protecção Civil em reunião de 02/02/2011.
A Câmara deliberou aprovar a proposta do Plano Municipal de Emergência de Protecção
Civil.
Mais deliberou submeter a proposta de Plano Municipal de Emergência de Protecção
Civil a apreciação pública, pelo período de 30 dias, através da sua publicitação no sítio da
Câmara Municipal na Internet, Boletim Municipal e Juntas de Freguesia.

j) Nova Covilhã - SRU, EM – Rendas de Habitação
Presente proposta com data de 24/01/2011, do Conselho de Administração da Nova Covilhã –
Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, que tendo em conta o custo final das obras de
requalificação dos prédios situados na Rua 6 de Setembro, na cidade da Covilhã, propõe que no
cálculo das rendas das fracções habitacionais seja estabelecida a metodologia do Novo Regime
do Arrendamento Urbano, ao invés da aplicação da Portaria nº. 288/83, o que permite um
abaixamento do valor das rendas a aplicar em cerca de 33% e a compatibilização dos preços
praticados em função da localização dos prédios.
A Câmara deliberou autorizar a Nova Covilhã – Sociedade de Reabilitação Urbana, EM,
a aplicar no cálculo das rendas das fracções habitacionais dos prédios situados na Rua 6
de Setembro, em Covilhã, recentemente requalificados, o Novo Regime do Arrendamento
Urbano.
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k) Contratos de Gestão – preços sociais e serviços de ambiente
Presentes, a coberto do ofício da ADC – Águas da Covilhã, EM, datado de 01/02/2011, os
contratos de gestão de preços sociais e serviços ambiente, para o período de 1 de Janeiro a 31
de Dezembro de 2011, nos montantes de 274.620,00 € e 524.260,00 €, respectivamente, de
harmonia com o previsto nos estatutos e acordo parassocial e nos termos do nº. 2 do artº. 9º. e
artº. 20º. da Lei nº. 53-E/2006, de 29 de Dezembro.
A Câmara deliberou aprovar a celebração dos contratos de gestão de preços sociais e
serviços ambiente, com início retroagido a 1 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2011, e
autorizar a respectiva despesa no valor total de 798.880,00 €.
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5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
a) Recepções Provisórias:
- Empreitada de Conservação no Edifício Principal da Câmara Municipal da
Covilhã
A coberto da informação n.º 64, datada de 28/01/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente o auto de recepção provisória da obra de Conservação no Edifício Principal da
Câmara Municipal da Covilhã, 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 Conservação no Edifício Principal da
Câmara Municipal da Covilhã.

- Empreitada da obra de Construção do Posto de Saúde do Dominguiso
A coberto da informação n.º 38, datada de 17/01/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente o auto de recepção provisória da obra de Construção do Posto de Saúde do
Dominguiso, 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 Construção do Posto de Saúde do
Dominguiso.

b) Recepções Definitivas:
- Empreitada de Arranjos Exteriores da Escola Primária e Jardim de Infância da
Barroca Grande
A coberto da informação n.º 79, datada de 03/02/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente o auto de recepção definitiva dos trabalhos da obra supra identificada, onde se
conclui que pode ser recebida.
A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou
homologar o auto de recepção definitiva da Empreitada de Arranjos Exteriores da Escola
Primária e Jardim de Infância da Barroca Grande.

- Empreitada da Escola Primária e Jardim de Infância da Barroca Grande
A coberto da informação n.º 80, datada de 03/02/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente o auto de recepção definitiva dos trabalhos da obra supra identificada, onde se
conclui que pode ser recebida.
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A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou
homologar o auto de recepção definitiva da Empreitada da Escola Primária e Jardim de
Infância da Barroca Grande.

c) Revisão de Preços
- Empreitada da Obra de Requalificação das Ruas Cristóvão de Castro e Calçada
de Santo André, Covilhã
Presente a informação n.º 20, datada de 10/01/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
acompanhada do mapa do cálculo provisório da revisão de preços do contrato da empreitada da
obra de Requalificação das Ruas Cristóvão de Castro e Santo André, aceite pelo adjudicatário e
que totaliza o valor de 1.777,25 €.
A Câmara deliberou aprovar a revisão de preços do contrato da empreitada da obra de
Requalificação das Ruas Cristóvão de Castro e Calçada de Santo André, no valor total de
1.777,25 € e autorizar a respectiva despesa.

d) Conta Final
- Empreitada de Construção da Sede da Junta de Freguesia de Cantar Galo
A coberto da informação nº 725, datada de 29/11/2010, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente a conta final da empreitada da obra de Construção da Sede da Junta de Freguesia de
Cantar Galo, cujos trabalhos importaram em 423.690,88 €.
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Construção da Sede da Junta
de Freguesia de Cantar Galo.
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5.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO
a) Numeração de edifícios
Presente informação do Departamento de Urbanismo, com data de 23/06/2010, que na
sequência de requerimento formulado pela Junta de Freguesia de Vila do Carvalho, propõe a
rectificação de parte da numeração de polícia dos edifícios da Rua Ramal do Canhoso,
propondo a atribuição das letras A, B, C e D ao imóvel com o número 24 e a atribuição do
número 10 a um imóvel não identificado anteriormente, de acordo com a planta anexa ao
respectivo processo.
A Câmara deliberou atribuir as letras A, B, C e D ao imóvel identificado com o número 24
e atribuir o número 10 ao imóvel sem identificação anterior, na Rua Ramal do Canhoso,
freguesia de Vila do Carvalho.
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5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
a) Doações de livros
Presente a informação nº. 39/10, de 08/02/2011 do Departamento de Educação, Cultura e
Desporto, propondo que a Câmara delibere sobre a aceitação de 100 livros que o Agrupamento
20 do Corpo Nacional de Escuteiros da Covilhã pretende doar a favor do inventário da
Biblioteca Municipal, sem qualquer contrapartida de carácter pecuniário.
A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea h) do nº. 1 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18
de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou aceitar a doação
a favor do inventário da Biblioteca Municipal, de um conjunto de 100 livros do
Agrupamento 20 do Corpo Nacional de Escuteiros da Covilhã, cuja atitude agradeceu.

Presente informação n.º 40/2011 datada de 08/02/2011 do Departamento de Educação, Cultura
e Desporto, propondo que a Câmara delibere sobre a aceitação de um conjunto de cerca de
4.000 livros que os familiares do escritor António Alçada Baptista pretendem doar a favor do
inventário da Biblioteca Municipal, sem qualquer contrapartida.
O Senhor Presidente disse que a atitude dos familiares do Senhor Dr. António Alçada Baptista
em doar à Covilhã parte da biblioteca pessoal deste ilustre escritor, é um gesto que engrandece
a cidade, contribuindo para o enriquecimento cultural e valorização do espólio documental da
Biblioteca Municipal, criando ainda mais condições para elevar o grau de literacia dos
munícipes do concelho.
Propôs, assim, a aceitação desta oferta e um agradecimento público aos familiares do Senhor
Dr. António Alçada Baptista pela magnitude deste gesto.
A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea h) do nº. 1 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18
de Setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou aceitar a doação
a favor do inventário da Biblioteca Municipal, de um conjunto de cerca de 4.000 livros da
biblioteca pessoal do Dr. António Alçada Baptista, e expressar aos familiares deste ilustre
escritor agradecimento público pela magnitude deste gesto.

b) Protocolos de Colaboração
Presente informação n.º 09/2011, datada de 11/02/2011, do Senhor Vereador Paulo Rosa,
acompanhada de minuta de nova versão do protocolo de colaboração celebrado entre o
Município da Covilhã, o Centro de Estudos Marmelo e Silva e a Freguesia do Paul, para a
instalação da Casa da Cultura Marmelo e Silva, cujo texto, nos termos do previsto na cláusula
9ª., contempla alterações de aditamento às cláusulas 4ª., 5ª., 7ª. e 8ª. do protocolo inicial
aprovado em reunião de 07/01/2011, documento apenso à acta.
A Câmara deliberou concordar com as alterações aditadas às cláusulas 4ª., 5ª., 7ª. e 8ª. do
protocolo de colaboração aprovado em reunião de 07/01/2011 para a instalação da Casa
da Cultura Marmelo e Silva na localidade de Paúl, e aprovar a minuta de nova versão do
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protocolo celebrado entre o Município da Covilhã, o Centro de Estudos Marmelo e Silva e
a Freguesia do Paul.

Presente proposta n.º 10/2011, datada de 16/02/2011, do Senhor Vereador Paulo Rosa, que
propõe a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Junta de
Freguesia de Santa Maria, com a finalidade de apoiar as actividades sociais e culturais no
âmbito do funcionamento global do projecto “Espaço das Idades”, através da atribuição de uma
comparticipação no valor de 40.000,00 €, documento que fica apenso à acta.

A Câmara deliberou aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município
da Covilhã e a Junta de Freguesia de Santa Maria, com a finalidade de apoiar as
actividades sociais e culturais no âmbito do funcionamento global do projecto “Espaço das
Idades”, atribuindo uma comparticipação no valor de 40.000,00 €.

c) Habitação Social
Presente a informação nº. 10/2011, de 03/02/2011, do Serviço de Habitação, propondo que a
atribuição de habitações sociais aos munícipes António Gomes Dionísio Costa e Susana
Quintela Roseta, aprovada por deliberação tomada em reunião de 17/12/2010, seja anulada por
desistência dos interessados, indicados no quadro seguinte:
Inquilino
Morada
Localização
António Gomes Dionísio Urbanização das Nogueiras, Bloco 4 Teixoso
Costa
– 1º Esq.
Susana Quintela Roseta
Rua João Alves Silva, n.º 8 – r/c Drtº Covilhã

Tipo
T2
T1

A Câmara deliberou anular a atribuição de habitações sociais aos munícipes António
Gomes Dionísio Costa, na Urbanização das Nogueiras, Bloco 4 – 1º Esqº, Teixoso e Susana
Quintela Roseta, na Rua João Alves Silva, nº 8 – r/c drtº, Covilhã, revogando, na parte
aplicável, a deliberação tomada em reunião de 17 de Dezembro de 2010.

d) Toponímia
Presente informação n.º 52/2011, datada de 15/02/2011, do Departamento de Educação, Cultura
e Desporto, que na sequência do pedido formulado pela Junta de Freguesia de Teixoso, em
ofício de 02/02/2011, propõe a atribuição do topónimo Caminho do Ribeiro de Finados à via
que tem início na Estrada Nacional 18 e fim no Caminho do Ribeiro dos Pólos.
A Câmara com base na informação dos Serviços, deliberou atribuir o topónimo Caminho
do Ribeiro de Finados, na freguesia de Teixoso, à via que tem início na Estrada Nacional
18 e fim no Caminho do Ribeiro dos Pólos.
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I - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
.Armindo Pereira, solicitando a reabertura de um acesso através da Rua José Ramalho ao
Parque da Goldra.
O Senhor Presidente esclareceu que a abertura que ali existia foi tapada por questões de
salubridade, não existindo, actualmente, motivo para a sua reabertura dado que o Parque da
Goldra tem acessos suficientes e acessíveis.
.Anunciação Bernardo, solicitando a colocação de iluminação pública numa parte do caminho
que liga Aldeia do Carvalho ao Teixoso, situação que afecta a segurança das pessoas e das
casas que ali existem, e havia já sido pedida por familiares.
O Senhor Presidente esclareceu que há que aguardar-se dado que a Câmara está a tratar do
assunto.

ACTA DA REUNIÃO DE 18/02/2011

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 Presidente, 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 875.657,25 €.

O Presidente _________________________________________________________________

A Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos
Humanos____________________________________________________________________

