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ABERTURA 
 
 

ACTA Nº 14/2011 
 
 
 
Aos quinze dias do mês de Julho 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 o Senhor Vice-Presidente Rui Paulo da Silva Rosa, os 
Senhores Vereadores Victor Manuel Pinheiro Pereira, Luís Manuel Fino Gil Barreiros, Pedro 
Miguel Abreu da Silva e Pedro Miguel dos Santos Farromba. 
 
Não compareceram à reunião os Senhores Vereadores João Manuel Proença Esgalhado, Maria 
da Graça Guilherme D’Almeida Sardinha e João Carlos Ferreira Correia. 
O Senhor Presidente justificou as faltas dos Senhores Vereadores Maria da Graça Guilherme 
D’Almeida Sardinha e João Carlos Ferreira Correia, por razões profissionais. 
 
 
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 Presidente declarou aberta a reunião. 
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II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
O Senhor Presidente deu conhecimento aos Senhores Vereadores que atendendo ao período de 
férias e como é habitual, durante o mês de Agosto não irão realizar-se as reuniões ordinárias do 
Executivo. 
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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: 
 d) Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia 
 e) Protocolos de Colaboração 
      f) Prolongamento de horário de funcionamento de estabelecimento de restauração 
 e bebidas 
     g) Volta a Portugal em bicicleta 2011 – contrato de patrocínio 
     h) Projecto de Regulamento da Taxa Municipal de Protecção Civil do Município da 

 Covilhã 
 
No DPOT: 
 b) Elaboração da Revisão do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde – Zona Sul 
 
No DECD: 
 f) Contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Sporting Clube da Covilhã 
 g) Comparticipações Familiares para a CAF nos Jardins-de-Infância – Ano Lectivo 
 2011/2012 
 h) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã 
 i) Junta de Freguesia de Orjais – FACIO 2011 
 j) Protocolos de colaboração 
 
2. APROVAÇÃO DE ACTA 
 
Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião ordinária do dia 01 de Julho 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: 6.206.118,91 € (seis milhões duzentos e seis mil, cento e dezoito 
euros e noventa e um cêntimos). 
 
. Documentos: 20.585,84 € (vinte mil quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro 
cêntimos). 
 
. Dotações Orçamentais: 4.891.487,07 € (quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
quatrocentos e oitenta e sete euros e sete cêntimos). 
 
. Dotações não Orçamentais: 1.314.631,84 € (Um milhão trezentos e catorze mil, seiscentos e 
trinta e um euros e oitenta e quatro cêntimos). 



 
 
ACTA DA REUNIÃO DE 15/07/2011 
 

 

4. DESPACHOS 
 
Presentes os despachos do Senhor Presidente com data e conteúdo seguintes: 
 

1. 01/06/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a empreitada de Trabalhos 
de Drenagem e de Ampliação da Rede Exterior de Incêndios na Piscina do Teixoso, 
determina a abertura de concurso através de procedimento por ajuste directo, com 
convite à empresa Constrope, Construções, SA., bem como aprova a constituição do 
respectivo Júri. 

 
2. 17/06/2011 – Adjudica o fornecimento do levantamento topográfico de terrenos no 

Aeródromo Municipal da Covilhã, ao topógrafo António Silva Rebelo e Silva, pelo 
valor de 11.150,00 € acrescido de IVA, bem como a dispensa de contrato nos termos da 
alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), do nº. 1 do artº.95º. do Código da Contratação Pública. 
 

3. 28/06/2011 - Aprova o projecto da obra de Requalificação do Cruzamento da Rua 
Marquês D’Ávila e Bolama com a Rua José Ramalho, determina a abertura de concurso 
público com preço base de 145.000,00 € e prazo de 150 dias, bem como aprova a 
constituição do respectivo Júri. 
 

4. 30/06/2011 – Aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para a 
empreitada de Eficiência Energética na Iluminação Pública da Cidade da Covilhã – 1.ª 
Fase, determina a abertura de concurso público com preço base de 340.000,00 € e prazo 
de 60 dias, bem como aprova a constituição do respectivo Júri. 

 
5. 06/07/2011 – Revoga, na sequência da deliberação tomada em reunião de 17/06/2011, o 

seu despacho de 10/02/2011, ratificado por deliberação de 18/02/2011, de adjudicação à 
empresa Ideias do Futuro – Projectos e Empreendimentos, SA, de serviços 
complementares respeitante ao contrato de Fornecimento do Projecto de Ampliação do 
Parque Industrial do Tortosendo – Plano de Pormenor do Tortosendo e, 
consequentemente, a devolução da caução apresentada pela entidade adjudicatária.  
 

6. 06/07/2011 – Adjudica o serviço de espectáculo dos artistas “Deolinda” e “José Cid”, à 
empresa Ritmo do Universo – Unipessoal, Lda., pelo valor de 43.500,00 €, acrescido de 
IVA, bem como a dispensa de contrato nos termos da alínea c), sub-alíneas i), ii) e iii), 
do nº. 1 do artº.95º. do Código da Contratação Pública. 
 

7. 08/07/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a aquisição de serviços 
de segurança e vigilância da feira de São Tiago 2011, à empresa Blascksteel – 
Unipessoal, Lda., pelo valor de 13.368,00 € e prazo de 23 dias, bem como aprova a 
minuta do respectivo contrato. 
 

8. 12/07/2011 - Aprova o programa de concurso e o caderno de encargos – cláusulas gerais 
e técnicas, para os circuitos especiais de transporte escolar do concelho da Covilhã para 
o ano lectivo 2011/2012, determina a abertura de concurso público com preço base de 
140.000,00 € e prazo de 174 dias de aulas escolares, bem como aprova a constituição do 
respectivo Júri. 

 
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados. 
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Presentes os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros com data e conteúdo seguinte: 
 

1. 28/06/2011 – Aprova a minuta de contrato da Contratação de Leasing Imobiliário no 
valor de 1.000.000,00 €, com o Banco Santander Totta (por fusão do Totta Crédito 
Especializado – Instituição Financeira de Crédito, SA.), na sequência da adjudicação por 
deliberação de 17/06/2011. 
 

2. 30/06/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de Construção de um muro de 
suporte à Rua do Vale – Freguesia de Verdelhos, com a empresa Opsan, Lda., na 
sequência da adjudicação por deliberação de 03/06/2011. 
 

3. 30/06/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de Requalificação de 
arruamentos confinantes com a Igreja Matriz de Orjais, adjudicada à empresa Opsan, 
Lda., por deliberação de 17/06/2011. 
 

4. 04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de trabalhos de arranjos 
exteriores na zona da Várzea, na envolvente ao espaço lúdico da freguesia do Canhoso, 
com a empresa Sociedade de Construções José Coutinho, SA, na sequência da 
adjudicação por deliberação de 17/06/2011. 
 

5. 04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato do Fornecimento do projecto técnico para a 
criação do Centro Judaico da Covilhã e projecto de musealização da cultura judaica, 
com a empresa Atelier AA, Lda., na sequência da adjudicação por deliberação de 
17/06/2011. 
 

6. 04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato de elaboração do projecto de Ampliação do 
Parque Industrial do Tortosendo/adicional, adjudicado à empresa Ideias do Futuro, SA, 
na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011. 
 

7. 04/07/2011 – Aprova a minuta de contrato de fornecimento do projecto técnico para a 
criação do centro judaico da Covilhã e projecto de musealização da cultura judaica, 
adjudicado à empresa Atelier AA, Lda., na sequência da adjudicação por deliberação de 
17/06/2011. 
 

8. 11/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de obras de 
adaptação/requalificação do Jardim da Goldra e Avenida do Beribau – Covilhã, 
adjudicada à empresa Constrope, SA, na sequência da adjudicação por deliberação de 
01/07/2011. 
 

9. 11/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de trabalhos de colaboração de 
chapim metálico sobre as guardas dos acessos à ponte pedonal – Covilhã, adjudicada à 
empresa Martins da Cruz & Cruz, SA, na sequência da adjudicação por deliberação de 
01/07/2011. 
 

10. 12/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de obras de adaptação das 
salas do 2.º e 3ºs. andares do edifício n.º 62, sito na Rua dos Combatentes da Grande 
Guerra – Covilhã, adjudicada à empresa Joaquim Dias Costa, na sequência da 
adjudicação por deliberação de 01/07/2011. 
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11. 12/07/2011 - Aprova a 10ª. alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 
2011, documento anexo à acta. 
 

12. 13/07/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de execução de valetas num 
troço da Estrada Municipal 502 (acesso a Vale Formoso), adjudicada à empresa Botão 
Bidarra, Lda, na sequência da adjudicação por deliberação de 01/07/2011. 
 

13. 13/07/2011 – Aprova a minuta de contrato de fornecimento dos projectos de 
arquitectura e especialidades para o edifício de apoio à praia fluvial de Verdelhos e 
projecto de arranjos exteriores, adjudicado à empresa Proengel – Projectos de 
Engenharia e Arquitectura, Lda., na sequência da adjudicação por deliberação de 
01/07/2011. 

 
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados. 
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5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS 
HUMANOS 
 

a) Projecto de ampliação do Parque Industrial do Tortosendo (1ª fase) – Execução 
das Infra-estruturas – Resolução do contrato 
 

Presente informação datada de 15/06/2011, do Coordenador do Departamento de Obras, Senhor 
Engº. Leopoldo Santos, acerca do projecto das infra-estruturas para a 3ª. fase da ampliação da 
Zona Industrial de Tortosendo, adjudicado em 24/06/2008 à empresa Ideias do Futuro, 
Projectos e Empreendimentos, SA, propondo a resolução do respectivo contrato, o qual não 
deverá ser concluído dado não incluir os projectos completos das diversas especialidades e 
contemplar apenas 18 hectares dos 83 que constituem a 3ª. fase da ampliação do Parque 
Industrial, ficando-se apenas pela execução do projecto base  que corresponde a anteprojecto. 
 
A Câmara, com base na informação do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou resolver 
o contrato de elaboração do projecto de ampliação do Parque Industrial do Tortosendo – 
primeira fase – execução de infra-estruturas, celebrado com a empresa Ideias do Futuro – 
Projectos e Empreendimentos, SA em 24/06/2008, abdicando do fornecimento das 
restantes componentes da prestação de serviços, não efectuadas, até à data, pelo gabinete 
projectista e considerar concluída a prestação de serviços contratada, bem como autorizar 
a extinção da respectiva caução. 
 
 

b) Cauções 
 
Presente informação nº. 240/2011, do Departamento de Educação, Cultura e Desporto, datada 
de 28/06/2011, dando conta que os contratos celebrados para a realização dos circuitos 
especiais de transporte escolar no ano lectivo 2010/2011 foram cumpridos, podendo ser 
liberadas as respectivas cauções. 
 
A Câmara, de harmonia com a informação do Departamento de Educação, Cultura e 
Desporto, deliberou autorizar a extinção das cauções dos contratos celebrados para a 
realização de circuitos especiais de transporte escolar no ano lectivo 2010/2011. 
 
 

c) Aquisição de edifícios 
 
Presente informação n.º 230, da Secção do Património Municipal, datada de 05/07/2011, 
respeitante à aquisição pelo Município, de um imóvel sito na Rua do Senhor da Paciência – 
freguesia de Santa Maria, inscrito na matriz sob o art.º 710º e descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Covilhã sob o nº. 27/19860925. 
 
A Câmara deliberou adquirir a Luís Filipe Cardona Almeida, Maria da Luz Batista 
Cardona e Rui Cardona Almeida, pelo valor de 20.000,00 €, o prédio urbano sito na Rua 
do Senhor da Paciência, freguesia da Santa Maria, inscrito na matriz sob o artigo 710º, a 
confrontar do norte com Carlos Velozo, do sul com Rua do Castelo, do nascente com Rua 
Senhor da Paciência e do poente com António Romão, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Covilhã sob o nº. 27/19860925. 
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d) Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia 
 
Presente protocolo de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal 
na Junta de Freguesia a seguir mencionada, devidamente autorizada pela respectiva Assembleia 
de Freguesia, mediante a cedência de meios financeiros que também se indicam, documento 
apenso à acta, no âmbito e com os objectivos seguintes: 
  
Junta de Freguesia Objectivo 

 
Verba a 

transferir 
 
 

Teixoso 

Construção de infra-estruturas no troço da EN 18, 
entre o cruzamento de Gibaltar e a Sr.ª do Carmo, 
nomeadamente a implementação de rede pública 
de esgoto, rede de águas pluviais e construção de 
passeio. 

 
48.465,00 € + 
IVA 

 
A Câmara deliberou aprovar a celebração do protocolo apresentado.  
 
 

e) Protocolos de Colaboração 
 
Presente minuta de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e a Associação ATC 
– Associação de Turismo da Covilhã, para a dinamização de acções de promoção turística do 
concelho da Covilhã, no decorrer da Volta a Portugal em Bicicleta, entre os dias 4 e 15 de 
Agosto de 2011, documento apenso à acta. 
 
O Senhor Vereador Pedro Miguel dos Santos Farromba manifestou incompatibilidade para se 
pronunciar sobre o assunto. 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador Pedro Miguel dos Santos Farromba, 
deliberou aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã 
e a Associação ATC – Associação de Turismo da Covilhã, com vista à dinamização de 
acções de promoção turística do concelho da Covilhã, no decorrer da Volta a Portugal em 
Bicicleta, entre os dias 4 e 15 de Agosto de 2011, atribuindo uma comparticipação no 
montante de 12.000,00 €. 
 
 

f) Prolongamento de horário de funcionamento de estabelecimento de restauração e 
bebidas  
 

Presente requerimento datado de 04/06/2011, da empresa Câmara Pereira & Gonçalo Caraças, 
Lda., solicitando o prolongamento do horário de funcionamento do estabelecimento de 
Restaurante/Bar Rossio do Rato, até às quatro horas da manhã, com fundamento em novo 
conceito de estabelecimento onde não tem faltado animação cultural, na ausência de prejuízo do 
descanso das pessoas pelo facto da localização do espaço se situar em zona não residencial, 
conforme se constatou nos espectáculos de música ao vivo realizados recentemente na 
esplanada. 
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A Câmara deliberou conceder autorização a Câmara Pereira & Gonçalo Caraças, Lda. 
para funcionamento do estabelecimento do Restaurante/Bar Rossio do Rato até às quatro 
horas da manhã, a vigorar até 31/12/2011. 
 
 

g) Volta a Portugal em bicicleta 2011 – contrato de patrocínio 
 
Presente minuta de contrato de patrocínio entre PAD – Produção de Actividades Desportivas, 
SA, empresa organizadora da Volta a Portugal em Bicicleta e o Município da Covilhã tendo 
como objectivo a regulação das condições da prestação do patrocínio da Câmara Municipal que 
engloba uma partida de etapa no dia 14 de Agosto de 2011, pelas 12,50 horas, precedida da 
concentração junto ao Estádio Municipal José Santos Pinto cerca das 11,00 horas, com 
passagem na Rua Gregório Geraldes e Praça do Município e a inclusão do Município no 
percurso da etapa rainha das Penhas da Saúde, documento apenso à acta. 
 
A Câmara deliberou, ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º e do artigo 67.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, aprovar a celebração de contrato de patrocínio entre PAD – Produção de 
Actividades Desportivas, SA, empresa organizadora da Volta a Portugal em Bicicleta – 
Edição 2011 e o Município da Covilhã, tendo como objectivo a regulação das condições da 
prestação do patrocínio da Câmara Municipal que engloba uma partida de etapa no dia 
14 de Agosto de 2011 e a inclusão do Município no percurso da etapa rainha das Penhas 
da Saúde no dia anterior, mediante o pagamento da verba de 30.000,00 €, acrescida de Iva 
à taxa legal em vigor, em duas tranches, e a assumpção dos custos de alojamento da 
organização e das equipas em unidades hoteleiras da cidade e concelho. 
 
 

h) Projecto de Regulamento da Taxa Municipal de Protecção Civil do Município da 
Covilhã 
 

Presente projecto de Regulamento da Taxa Municipal de Protecção Civil do Município da 
Covilhã que estabelece as disposições respeitantes à liquidação, cobrança e pagamento da taxa 
municipal pela prestação de serviços no domínio da protecção civil e tem por objecto 
compensar o Município pela despesa pública local, realizada no âmbito da protecção civil, 
documento apenso à acta. 
 
A Câmara apreciou o projecto de Regulamento da Taxa Municipal de Protecção Civil do 
Município da Covilhã e deliberou submetê-lo a consulta pública através de publicação no 
Diário da República, no Boletim Municipal, página oficial da Câmara Municipal na 
internet e demais locais habituais, nos termos do disposto no artigo 118.º do Código de 
Procedimento Administrativo. 
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5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 
 

a) Recepções Provisórias: 
 

- Reparação de Pinturas na Central de Camionagem - Covilhã 
 
A coberto da informação n.º 333, datada de 27/06/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
foi presente o auto de recepção provisória da obra de reparação de pinturas na Central de 
Camionagem - 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 Reparação de Pinturas na Central de 
Camionagem – Covilhã. 
 
 

b) Recepções Definitivas: 
 

- Concessão/exploração de um parque de estacionamento e construção dos 
 respectivos acessos na zona da estação 
 
A coberto da informação n.º 339, datada de 27/06/2011, 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 Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou 
homologar o auto de recepção definitiva da obra de concessão/exploração de um parque 
de estacionamento e construção dos respectivos acessos na zona da Estação. 
 
 

c) Contas Finais: 
 

- Empreitada de obras de Reparação de Pinturas na Central de Camionagem - Covilhã 
 
A coberto da informação nº 334, datada de 27/06/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
foi presente a conta final da empreitada de obras de Reparação de Pinturas na Central de 
Camionagem - Covilhã, cujos trabalhos importaram em 33.924,36 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Reparação de Pinturas na 
Central de Camionagem – Covilhã. 
 
 
 - Empreitada da obra de Remodelação de espaço para a Academia Sénior da 

Covilhã 
 
A coberto da informação n.º 349, datada de 30/06/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos 
foi presente a conta final da empreitada da obra de Remodelação de Espaço para a Academia 
Sénior da Covilhã, cujos trabalhos importaram em 22.765,70 €. 
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A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada da obra de Remodelação de 
Espaço para a Academia Sénior da Covilhã. 
 
 
 - Empreitada da obra de Beneficiação e Adaptação de Moradia para Posto da 
 GNR do Tortosendo 
 
A coberto da informação n.º 347, datada de 30/06/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos 
foi presente a conta final da empreitada de beneficiação e Adaptação de Moradia para Posto da 
GNR do Tortosendo, cujos trabalhos importaram em 30.180,07 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada da obra de Beneficiação e 
Adaptação de Moradia para Posto da GNR do Tortosendo. 
 
  
 - Empreitada da obra de Demolição e Conservação de Edifícios na Rua 6 de 
 Setembro 
 
A coberto da informação n.º 346, datada de 29/06/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos 
foi presente a conta final da empreitada da Obra de Demolição e Conservação de Edifícios na 
Rua 6 de Setembro, cujos trabalhos importaram em 12.580,50 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada da obra de Demolição e 
Conservação de Edifícios na Rua 6 de Setembro. 
 
 
 - Empreitada da obra de Conservação do Fogo situado na Rua Dr. Gabriel 
 Boavida Castelo Branco, r/c – B, no Tortosendo 
 
A coberto da informação n.º 345, datada de 29/06/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos 
foi presente a conta final da empreitada da obra de Conservação do Fogo situado na Rua Dr. 
Gabriel Boavida Castelo Branco, r/c – B, no Tortosendo, cujos trabalhos importaram em 
3.253,41 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da obra de Conservação do Fogo situado na 
Rua Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco, r/c – B, no Tortosendo. 
 
 
 - Empreitada de Conservação e Beneficiação de Bancadas do Estádio Municipal 
 José Santos Pinto 
 
A coberto da informação n.º 323, datada de 14/06/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos 
foi presente a conta final da empreitada da obra de Conservação e Beneficiação de Bancadas do 
Estádio Municipal José Santos Pinto, cujos trabalhos importaram em 15.435,30 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da obra de Conservação e Beneficiação de 
Bancadas do Estádio Municipal José Santos Pinto. 
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 - Empreitada da obra de Adaptação, Beneficiação e Conservação corrente da 
 Cantina da Escola n.º 2 do Tortosendo 
 
A coberto da informação n.º 348, datada de 30/06/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos 
foi presente a conta final da empreitada da obra de Adaptação, Beneficiação e Conservação 
corrente da Cantina da Escola n.º 2 do Tortosendo, cujos trabalhos importaram em 24.832,29 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da obra de Adaptação, Beneficiação e 
Conservação corrente da Cantina da Escola n.º 2 do Tortosendo. 
 
 

d) Planos de Segurança e Saúde 
 
- Empreitada de Execução de Passagem Hidráulica na Ribeira do Bodelhão – Aldeia S. 
Francisco de Assis 
 
Presente para aprovação o Plano de Segurança e Saúde respeitante à empreitada da obra de 
Execução de Passagem Hidráulica na Ribeira do Bodelhão – Aldeia de S. Francisco de Assis, 
acompanhado do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição. 
 
A Câmara deliberou aprovar o Plano de Segurança e Saúde, bem como o Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição da obra de Execução de 
Passagem Hidráulica na Ribeira do Bodelhão – Aldeia de S. Francisco de Assis. 
 
 

e) Trânsito e Sinalização 
 
- Estudo de Regulamentação de Trânsito no Eixo TCT (entre entroncamentos com 

a EN 18 – Refúgio e EM 507 – Boidobra, Rotunda Furada junto ao Loteamento do Polito 
de Baixo e o entroncamento com a EN 18 – Bairro Belozêzere) 

 
Presente a coberto da informação n.º 65/2011, datada de 08/07/2011, da Divisão de Serviços 
Operativos, estudo de regulamentação de trânsito e a respectiva colocação de sinalização 
vertical e marcação horizontal, no Eixo TXT (entre entroncamentos com a EN 18 – Refúgio e 
EM 507 – Boidobra, Rotunda Furada junto ao Loteamento do Polito de Baixo e o 
entroncamento com a EN 18 – Bairro Belozêzere). 
 
A Câmara deliberou aprovar o estudo de regulamentação de trânsito e a colocação de 
sinalização vertical e marcação horizontal, no Eixo TCT (entre entroncamentos com a EN 
18 – Refúgio e EM 507 – Boidobra, Rotunda Furada junto ao Loteamento do Polito de 
Baixo e o entroncamento com a EN 18 – Bairro Belozêzere). 
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5.3 – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

a) Elaboração da Revisão do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde – Zona Sul 
 

Presente informação n.º 21/2011 do Departamento de Planeamento e Ordenamento do 
Território, datada de 14/07/2011, que face à necessidade de adequação à evolução, a médio e 
longo prazos, das condições económicas e sociais, culturais e ambientais que determinaram a 
elaboração do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde – Zona Sul em vigor há mais de três 
anos, e que apontam para a revisão dos parâmetros estabelecidos, propõe que a Câmara, ao 
abrigo do disposto no nº. 1 do artº. 98º. do Dec. Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, na redacção 
do Dec. Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro, delibere promover a Revisão deste instrumento de 
planeamento urbanístico, aprovando consequentemente, os termos de referência, os prazos de 
execução e a área de intervenção, em conformidade com a documentação anexa à proposta de 
procedimento, a qual se dá por inteiramente reproduzida, ficando apensa à acta, dando 
publicidade à respectiva deliberação nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1 do artº. 74º., 
conjugado com o artº. 149º. do mesmo regime jurídico. 
 
A Câmara, atento o disposto no nº. 1 do artº. 98º. do Dec. Lei nº. 380/99, de 22 de 
Setembro, na redacção do Dec. Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro, deliberou aprovar a 
elaboração da Revisão do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde – Zona Sul, os 
respectivos termos de referência, área de intervenção e prazos de elaboração constantes 
da informação do Departamento de Planeamento e Ordenamento do Território e 
encarregar os Serviços de desenvolverem os procedimentos administrativos com vista à 
publicação da deliberação nos termos da alínea b) do nº. 4 do artº. 148º. do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e publicitação nos termos do nº. 1 do artº. 
74º., conjugado com o artº. 149º. do mesmo regime jurídico. 
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5.4 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
 

a) Numeração de edifícios 
 
Presente informação do Departamento de Urbanismo apensa ao processo n.º 170/08, que propõe 
a atribuição do nº 11 de polícia ao edifício situado na Quinta das Ferreiras, freguesia de 
Boidobra, prédio inscrito na respectiva matriz sob o art.º 1297º., descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Covilhã sob o nº. 765, propriedade de Fernando Balau Martins Catarino. 
 
A Câmara deliberou atribuir o número 11 de polícia ao edifício localizado na Quinta das 
Ferreiras, freguesia de Boidobra, prédio inscrito na respectiva matriz sob o art.º 1297º., 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº. 765, propriedade de 
Fernando Balau Martins Catarino. 
 
 

b) Correcção de limites e áreas de terrenos em Orjais 
 
Presente requerimento do Centro de Dia de Orjais, acompanhado de planta de síntese, 
solicitando que seja aceite a correcção dos limites cartográficos dos lotes que integram o alvará 
de loteamento n.º 16/99, cedidos pelo Município para construção e ampliação do edifício do 
Centro de Dia, em virtude ter-se se verificado, aquando da apresentação de comunicação prévia 
pela requerente, que os limites constantes da planta de síntese anexa ao citado alvará de 
loteamento, no que respeita aos lotes 16 e 17 destinados a equipamento de utilização colectiva 
onde se insere a pretensão, não correspondem à realidade do terreno, situação que é também 
confirmada por António Lopes Mateus da Silva, proprietário do terreno confinante, conforme 
declaração por si assinada e datada de 12/7/201. 
 
A Câmara deliberou aprovar a correcção dos limites e a nova configuração da área 
abrangida pelos lotes nºs. 16 e 17, propriedade do Centro de Dia de Orjais, constantes do 
alvará de loteamento n.º 16/99. 
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5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

a) Habitação Social 
 
Presente informação n.º 44/2011, do Serviço de Habitação, datada de 12/07/2011, propondo a 
pedido dos interessados, alteração de atribuição de habitações sociais aos munícipes 
identificados no quadro seguinte e, consequentemente, a rectificação da deliberação tomada em 
reunião de 03/06/2011: 

 
Munícipe Atribuição em 03/06/2011 Nova Morada 

António Lopes Cristóvão Pinhal do Gaiteiro, Bloco 4 – 
r/c Drt.º - Covilhã 

Pinhal do Gaiteiro, Bloco 3 – 
1.º Fte. – Covilhã 

Luzia António Cristóvão Urbanização das Nogueiras, 
Bloco 3 – 1.º Esq.º - Teixoso 

R. João Mendes Alçada 
Paiva, 5 – Rodrigo – Covilhã 

Vera Lúcia Correia 
Morais 

Pinhal do Gaiteiro, Bloco 3 – 
1.º Fte. - Covilhã 

Pinhal do Gaiteiro, Bloco 4 – 
r/c Drt.º - Covilhã 

 
A Câmara deliberou aprovar as alterações propostas pelo Serviço de Habitação, 
atribuindo habitais sociais a António Lopes Cristóvão, Luzia António Cristóvão e Vera 
Lúcia Correia Morais, no Pinhal do Gaiteiro, Bloco 3 – 1.º Fte. – Covilhã, R. João Mendes 
Alçada Paiva, 5 – Rodrigo – Covilhã e Pinhal do Gaiteiro, Bloco 4 – r/c Drt.º - Covilhã, 
respectivamente, rectificando na parte aplicável, a deliberação de 03/06/2011. 
 
 

b) Feira das Freguesias 
 
Presente informação do Senhor Vereador Luís Barreiros, datada de 08/07/2011, propondo a 
rectificação da deliberação da Câmara de 03/06/2011, relativa à atribuição de subsídios às 
Juntas de Freguesia que se fizeram representar na Feira das Freguesias do Concelho da Covilhã, 
anulando o subsídio atribuído à Junta de Freguesia de Aldeia de S. Francisco de Assis, que não 
participou, atribuindo o subsídio no valor de 500,00 € à Junta de Freguesia de Aldeia de Souto, 
que esteve presente. 
 
A Câmara deliberou rectificar a deliberação de 03/06/2011, anulando o subsídio atribuído 
à Junta de Freguesia de Aldeia de S. Francisco de Assis, que não participou, atribuindo o 
subsídio no valor de 500,00 € à Junta de Freguesia de Aldeia de Souto que esteve presente 
no referido evento. 
 
 

c) Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho de Zona da Covilhã 
 
Presente proposta nº. 26/2011, datada de 12/07/2011, do Senhor Vereador Paulo Rosa, que no 
âmbito da política de acção social desenvolvida pelo Município em conjugação com as 
Conferências Vicentinas do Concelho, com o objectivo de ajudar as famílias mais carenciadas, 
propõe a atribuição de um subsídio ao Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de S. 
Vicente de Paulo, para apoio nas despesas inerentes à água, luz, gás, medicamentos e 
alimentação, entre outras, realizadas no mês de Junho de 2011, no valor de 1.755,00 €. 
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A Câmara deliberou conceder ao Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de S. 
Vicente de Paulo um subsídio no valor de 1.755,00 €, para apoio nas despesas inerentes à 
água, luz, gás, medicamentos, alimentação, entre outras, das famílias mais carenciadas, no 
âmbito da política de acção social desenvolvida pelo Município. 
 
 

d) Associação Recreativa Musical Covilhanense 
 
Presente pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Recreativa Musical 
Covilhanense para fazer face a um conjunto de iniciativas da sua agenda cultural de relevo para 
a cidade a realizar até final de 2011. 
 
A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº. 4 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
deliberou conceder à Associação Recreativa Musical Covilhanense um subsídio no valor 
de 10.000,00 € para fazer face às despesas inerentes do 4º Festival da Cherovia, a realizar 
nos dias 23, 23, 24 e 25 de Setembro de 2011. 
 
 

e) Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio 
 
Presente pedido de apoio financeiro formulado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico do 
Refúgio, datado de 02/05/2011, para reformular grande parte do respectivo traje, cujo 
investimento orçam em 4.100,00 €. 
 
A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº. 4 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
deliberou conceder ao Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio um subsídio no valor 

de 2.500,00 €, para apoiar os custos inerentes à aquisição e confecção de novos trajes. 
 

 
f) Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Sporting Clube da Covilhã 

 
Presente a proposta n.º 24/2011, datada de 11/07/2011, do Senhor Vereador Paulo Rosa, 
acompanhada de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar com o 
Sporting Clube da Covilhã, tendo como objectivo a execução de um plano de actividades, com 
vista à difusão e ao fomento da prática desportiva no concelho, documento que fica apenso à 
acta. 
 
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo com o Sporting Clube da Covilhã, tendo por objecto a execução de um plano 
de actividades, com vista à difusão e ao fomento da prática desportiva no concelho, 
comparticipando a Câmara Municipal da Covilhã com um apoio financeiro de 150.000,00 
€, sendo que 75.000,00 € serão transferidos em prestações mensais de 6.250,00 €, conforme 
disponibilidade de tesouraria e os restantes 75.000,00 € em prestações trimestrais, durante 
4 anos, com carência de 2 anos. 
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g) Comparticipações Familiares para a CAF nos Jardins-de-infância – Ano lectivo 
2011/2012 
 

Presente a informação n.º 25/2011, do Senhor Vereador Paulo Rosa, datada de 11/07/2011, 
relativa às comparticipações familiares pela frequência dos alunos dos serviços de apoio à 
família (prolongamento de horário e/ou refeições) nos estabelecimentos de educação pré-
escolar durante o ano lectivo 2011/2012, documento apenso à acta. 
 
 
A Câmara, com base no Despacho Conjunto nº. 300/97, de 9 de Setembro, dos Ministérios 
da Educação e da Solidariedade e Segurança Social e do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de 
Março, deliberou aprovar a aplicação de quatro escalões indexados à remuneração 
mínima mensal em vigor e fixar o valor das comparticipações familiares pela frequência 
dos alunos dos serviços de apoio à família nos estabelecimentos de educação pré-escolar, 
nomeadamente, prolongamento de horário e/ou refeições, para o ano lectivo 2011/2012, de 
forma proporcional ao rendimento do agregado familiar, isentando do pagamento as 
famílias cujo rendimento per capita se situe no 1.º escalão. 
 

 
h) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã 

 
Presente proposta do Sr. Vereador Pedro Silva, datada de 13/07/2011, que considerando a 
actividade social e humanitária da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Covilhã, propõe a atribuição de um subsídio no valor de 3.735,03 €, para fazer face às despesas 
de consumos de água e de electricidade das instalações da Covilhã e do Paúl, referentes ao 2º 
trimestre de 2011. 
 
A Câmara deliberou conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Covilhã um subsídio no valor de 3.735,03 €, para fazer face às despesas de consumo de 
água e electricidade referente ao 2º trimestre de 2011. 
 
 

i) Junta de Freguesia de Orjais – FACIO 2011 
 
Presente pedido de apoio financeiro formulado pela Freguesia de Orjais, por ofício datado de 
04/07/2011, para fazer face às despesas decorrentes da organização e realização da FACIO 
2011 (Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Orjais), a ter lugar nos dias 5, 6 e 7 de Agosto 
de 2011. 
 
A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº. 4 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
deliberou conceder à Freguesia de Orjais um subsídio no valor 1.000,00 €, para apoiar os 
custos inerentes à organização e realização da FACIO 2011. 
 
 

j) Protocolos de colaboração 
 
Presente minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã e o Grupo 
Desportivo da Mata, com vista à comparticipação financeira para melhoramentos de 
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requalificação da sede social e a reactivação de actividades desportivas, atribuindo a Câmara 
Municipal uma comparticipação no valor de 50.000,00 €, sendo liquidada a verba de 10.000,00 
€ com a assinatura do presente protocolo, a verba de 10.000,00 € em Outubro de 2011 e os 
restantes 30.000,00 € a liquidar em prestações trimestrais, durante quatro anos, com início no 
mês de Janeiro de 2012, documento apenso à acta. 
 
O Senhor Vereador Rui Paulo da Silva Rosa manifestou incompatibilidade para se pronunciar 
sobre o assunto. 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador Paulo Rosa, deliberou aprovar a 
celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Grupo 
Desportivo da Mata, com vista à comparticipação financeira para os melhoramentos de 
requalificação da sede social e reactivação de actividades desportivas, atribuindo a 
Câmara Municipal uma comparticipação no valor de 50.000,00 €, sendo liquidada a verba 
de 10.000,00 € com a assinatura do presente protocolo, 10.000,00 € em Outubro de 2011 e 
os restantes 30.000,00 € a liquidar em prestações trimestrais, durante quatro anos, com 
início no mês de Janeiro de 2012. 
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I - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
Pelo público presente foram feitas as seguintes intervenções de:  
 
.Manuel Brito Duarte, residente na Rua Calva da Mimosa, 16, que solicitou informação sobre 
o arranjo do caminho, pedindo também o reforço de iluminação pública para o local. 
 
O Senhor Presidente informou o munícipe que a questão do caminho, trazida à reunião por mais 
de uma vez, não era fácil de resolver-se por falta de condições técnicas derivadas da orografia 
do terreno, como se constatou da deslocação que efectuou ao local acompanhado dos serviços 
técnicos, dos quais aguarda parecer final. 
Quanto ao reforço ou falta de iluminação pública deu indicação ao Senhor Engº. Pedro 
Nascimento para verificar e informar. 
 
.João Agostinho, residente na Travessa do Ribeiro de Flandres, solicitando a limpeza dos 
taludes, sebes e silvas que invadem o caminho da Ribeira de Flandres, numa extensão de 
aproximadamente 200 metros. 
 
O Senhor Presidente deu indicações ao Senhor Engº. Pedro Nascimento para mandar fazer o 
corte de silvas e toda a vegetação que invade o caminho, com início no entroncamento com a 
EN 18. 
 
. António José Romão, residente na Rua Barroca do Lobo nº. 2, R/C Esqº., queixando-se da 
instabilidade do talude sobranceiro ao prédio onde reside, do qual se desprendem pedras e terras 
que invadem o logradouro colocando em risco bens e pessoas ali residentes. 
 
O Senhor Presidente esclareceu que a Câmara efectuou, em devido tempo, a vistoria ao local na 
qual se verificou a situação de ruína, da qual se notificou o proprietário do terreno para repor as 
condições de segurança, tendo o respectivo assunto sido remetido a tribunal, por 
incumprimento, situação que actualmente ainda se mantém. 
O Senhor Presidente questionou sobre o resultado da colocação de uma rede a fim atenuar ao 
desprendimento de pedras da escarpa, dando indicação ao Senhor Engº. Pedro Nascimento para 
junto do mercado, averiguar os efeitos desta solução e o custo desta intervenção. 
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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 09,30 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 397.473,03 €. 
 
 
 
 
 
O Presidente, ___________________________________________________________ 
 
 
 
A Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos 
Humanos____________________________________________________________________ 


