ACTA DA REUNIÃO DE 09/09/2011

CÂMARA MUNICIPAL
DA
COVILHÃ

TEXTO DEFINITIVO DA ACTA Nº 16/2011

Da reunião ordinária realizada no dia 09 de Setembro de 2011, iniciada às 9,05 horas e
concluída às 10,25 horas.
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ACTA DA REUNIÃO DE 09/09/2011

ABERTURA

ACTA Nº 16/2011

A nove de Setembro de 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 Presidente Carlos Alberto Pinto, estando presente o Senhor VicePresidente Pedro Miguel dos Santos Farromba, os Senhores Vereadores José Armando Serra
dos Reis em substituição do Senhor Vereador Victor Manuel Pinheiro Pereira, João Manuel
Proença Esgalhado, 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 justificou a ausência do Senhor Vereador Luís Manuel Fino Gil Barreiros.
A reunião foi secretariada por Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos.

E, pelas 9,05 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
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II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Não houve intervenções.
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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:
l)Abertura de procedimento para contratação de docentes para as áreas das
Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC´s) do 1º. Ciclo do Ensino
Básico
m) Programa Comemorativo do 141º. Aniversário da elevação da Covilhã a Cidade
Foi ainda deliberado retirar da ordem de trabalhos a alínea g) do DAGFRH
2. APROVAÇÃO DE ACTAS
Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião ordinária pública do dia 15 de Julho de
2011, documento que previamente havia sido distribuído.
A Câmara deliberou aprovar a acta da reunião de 15/07/2011, com a abstenção do Senhor
Vereador José Armando Serra dos Reis por não fazer parte do órgão naquela data.
Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião extraordinária pública de 28 de Julho de
2011, documento que previamente havia sido distribuído.
O Senhor Vereador José Armando Serra dos Reis propôs a rectificação do nome do Senhor
Vereador Victor Pereira que, por lapso de escrita, não foi completamente mencionado no texto
de abertura da acta.
A Câmara, com a rectificação proposta pelo Senhor Vereador José Armando Serra dos
Reis, deliberou aprovar a acta da reunião extraordinária pública de 28/07/2011.
3. BALANCETE
Presente o balancete do dia de ontem, documento que fica apenso à acta, e que apresenta os
seguintes valores:
. Total de Disponibilidades: 5.594.546,75 € (cinco milhões, quinhentos e noventa e quatro mil,
quinhentos e quarenta e seis euros e setenta e cinco cêntimos).
. Documentos: 50.585,84 € (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro
cêntimos).
. Dotações Orçamentais: 4.367.393,79 € (quatro milhões, trezentos e sessenta e sete mil,
trezentos e noventa e três euros e setenta e nove cêntimos).
. Dotações não Orçamentais: 1.227.152,96 € (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, cento e
cinquenta e dois euros e noventa e seis cêntimos).
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4. DESPACHOS
Presentes os despachos do Senhor Presidente com data e conteúdo seguintes:
1. 14/06/2011 - Determina a abertura de concurso público para a empreitada de
Requalificação da Ribeira do Porsim em Sobral de S. Miguel – 1.º Fase, com preço base
de 181.920,00 € e prazo de execução de 150 dias, bem como aprova a constituição do
respectivo Júri.
2. 26/06/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a empreitada de
Remodelação de Edifício para Museu de Arte Sacra, determina a abertura de concurso
através de procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Carlos Manuel
David – Soc. Unipessoal, Lda., Joaquim Dias Costa e Brito & Filhos, Lda., bem como
aprova a constituição do respectivo Júri.
3. 28/06/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a aquisição de serviços de
Fornecimento e instalação dos sistemas de videovigilância, intrusão e de incêndio para o
Museu de Arte Sacra, determina a abertura de concurso através de procedimento por
ajuste directo com consulta às empresas José Francisco da Conceição – Instalações
Eléctricas, Assel – Alarmes, Sistemas e Segurança Electrónica, Lda, TYCO – ADT,
Allert – Sistemas de Segurança, Lda. e Securitas Direct, bem como aprova a
constituição do respectivo Júri.
4. 06/07/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a empreitada de Cobertura
do Edifício da Antiga Central Eléctrica da Covilhã, determina a abertura de concurso
através de procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Oreco Portugal,
SA, Martins da Cruz & Cruz II – Metalomecânica, SA e Soc. Construções Guimar, SA,
bem como aprova a constituição do respectivo Júri.
5. 08/07/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para o Fornecimento de
Material Eléctrico para Iluminação Pública na Rua dos Casaínhos – Peraboa, determina
a abertura de concurso através de procedimento por ajuste directo com consulta às
empresas Lumiribalta – Material Eléctrico e Iluminação, Lda., Nova Estrela – Rui M. J.
Fazendeiro, Comercialização de Mobiliário Urbano e Iluminação, Domingos Lopes
Guilherme & Filhos, Lda., Allert Sistemas Segurança, Lda. e Armindo Jacinto Pereira,
Lda., bem como aprova a constituição do respectivo Júri.
6. 08/07/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para o Fornecimento de
Material Eléctrico para o Edifício do Futuro “Museu de Arte Sacra”, determina a
abertura de concurso através de procedimento por ajuste directo com consulta às
empresas Lumiribalta – Material Eléctrico e Iluminação, Lda., SPS4, Lda., Domingos
Lopes Guilherme & Filhos, Lda., Allert Sistemas Segurança, Lda. e Armindo Jacinto
Pereira, Lda., bem como aprova a constituição do respectivo Júri.
7. 18/07/2011 - 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 primeiro semestre de 2011 em 15.000,00 €,
acrescido de IVA à taxa legal.
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8. 27/07/2011 – 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, determina face à
recusa de visto do Tribunal de Contas, a rescisão do contrato de empreitada celebrado
com o consórcio Liftech, Lda./Efacec, SA, o pagamento do valor de 173.758,65 €,
correspondente aos trabalhos programados e realizados até à notificação da recusa do
visto, a manutenção da caução correspondente aos trabalhos executados, no montante de
8.687,94 € e, consequentemente, a abertura de novo concurso público para a Construção
do Funicular de S. João – Covilhã, em conformidade com o respectivo programa e
caderno de encargos, preço base de 1.370.000,00 €, prazo de execução de 300 dias e a
constituição do respectivo Júri.
9. 28/07/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a empreitada de
Reabilitação da habitação sita na Rua das Cerzideiras, Lote 3 - Bairro da Alâmpada,
determina a abertura de concurso através de procedimento por ajuste directo com
consulta às empresas Virgílio Roque, Lda., António Ascensão Coelho & Filhos, SA,
Pavibel, Lda., José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda., Botão Bidarra, Lda., Valério &
Valério, Lda., Opsan, Lda. e Joaquim Dias Costa, bem como a constituição do
respectivo Júri.
10. 29/07/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a aquisição de serviços
de seguros dos ramos de frota automóvel e de casco, à empresa Companhia de Seguros
Açoreana, SA, pelo valor de 16.032,17 € e prazo de 12 meses, bem como aprova a
minuta do respectivo contrato.
11. 01/08/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a prestação de serviços
de aluguer de ornamentação natalícia para o ano de 2011, à empresa Secos, Lda., pelo
valor de 10.000,00 € e prazo de 37 dias, bem como aprova a minuta do respectivo
contrato.
12. 01/08/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de
remodelação do edifício para o Museu de Arte Sacra, à empresa Joaquim Dias Costa,
pelo valor de 124.943,41 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 60 dias.
13. 03/08/2011 - Não adjudica a empreitada de construção da passagem hidráulica na
Ribeira do Bodelhão – Aldeia de São Francisco de Assis, cujo concurso público foi
aberto por deliberação de 03/06/2001, ao abrigo do disposto na alínea d) do nº 1 do art.
79º do Código dos Contratos Públicos com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
278/2009, de 02 de Outubro, tendo em conta circunstâncias supervenientes
designadamente a não comparticipação por fundos comunitários e restrições financeiras,
e determina a preparação de novo concurso com alteração do projecto técnico de modo a
que os custos venham a ser substancialmente reduzidos, dando-se conhecimento às
entidades concorrentes e descabimentação da verba cativa.
14. 04/08/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de
cobertura do edifício da antiga central eléctrica da Covilhã, à empresa Martins da Cruz
& Cruz, SA, pelo valor de 99.700,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo
de 60 dias.
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15. 08/08/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de
reconstrução de um muro de suporte na Rua Manuel Conde – Freguesia de Vale
Formoso, à empresa Valério & Valério – Terraplanagem e Construção Civil, Lda., pelo
valor de 4.219,70 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 30 dias.
16. 08/08/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a empreitada de
Construção de um aqueduto ao Km 13,986 na Estrada Municipal 512, determina a
abertura de concurso através de procedimento por ajuste directo com consulta às
empresas João de Sousa Baltazar, SA, Valério & Valério, Lda., Consequi –
Construções, SA e António J. Cruchinho & Filhos, Lda., bem como a constituição do
respectivo Júri.
17. 10/08/2011 – 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, autoriza a
liberalização de horários de funcionamento previstos no Regulamento Municipal dos
Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e
Prestação de Serviços do Concelho até 30 de Setembro de 2011.
18. 18/08/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o fornecimento de
material eléctrico para o edifício do futuro Museu de Arte Sacra, à empresa Allert –
Sistemas de Segurança, Lda., pelo valor de 49.503,55 €, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor e prazo de 30 dias.
19. 18/08/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o fornecimento e
instalação dos sistemas de videovigilância, intrusão e de incêndio para o Museu de Arte
Sacra, à empresa Allert – Sistemas de Segurança, Lda., pelo valor de 25.887,60 €,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 30 dias.
20. 22/08/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de
requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e criação do miradouro e relógio de sol
– freguesia de Santa Maria, à empresa Valério & Valério – Terraplenagem e Construção
Civil, Lda., pelo valor de 84.489,98 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo
de 150 dias.
21. 22/08/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de
trabalhos de drenagem e de ampliação da rede exterior de incêndios na piscina do
Teixoso, à empresa Constrope – Construções, SA., pelo valor de 8.920,68 €, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 15 dias.
22. 02/09/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a concepção,
fornecimento, instalação, configuração e certificação de infra-estrutura de rede de área
local do Museu de Arte Sacra à empresa Decunify - Soluções de Comunicação, SA, pelo
valor de 11.600,00 € e prazo de execução de 20 dias, bem como aprova a minuta do
respectivo contrato.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.
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Presentes os despachos do Senhor Vice-Presidente Paulo Rosa com data e conteúdo seguintes:
1. 22/07/2011 – Prorroga, por seis dias, a contar da publicação no Diário da República, o
prazo de entrega das propostas, face à apresentação de novo mapa de quantidades, na
sequência dos erros e omissões do projecto para a construção do edifício Welcome
Center.
2. Prorroga o prazo de entrega das propostas, face à apresentação de novo mapa de
quantidades, na sequência dos erros e omissões do projecto para a Requalificação do
Cruzamento da Rua Marquês d’Ávila e Bolama com Rua José Ramalho.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.

Presentes os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros com data e conteúdo seguintes:
1. 18/07/2011 – Aprova a 11ª. Alteração ao orçamento da despesa e plano plurianual de
investimentos do ano de 2011.
2. 02/08/2011 – Aprova a minuta de contrato de locação de estabelecimento comercial
Snack-Bar da Central de Camionagem da Covilhã, adjudicado à empresa Tábua de
Petiscos, Lda, na sequência da adjudicação por deliberação de 17/06/2011.
3. 08/08/2011 – Aprova a minuta do contrato do Fornecimento do Projecto Técnico de
Remodelação do Teatro-Cine da Covilhã, adjudicado à empresa Manuel Graça Dias +
Egas José Vieira – Arquitectos Contemporânea, Lda., na sequência da adjudicação por
deliberação de 01/07/2011.
4. 08/08/2011 – Prorroga, por dez dias, o prazo para apresentação de propostas ao
concurso público para adjudicação dos circuitos especiais de transporte escolar do
concelho da Covilhã para o ano lectivo 2011/2011, por dificuldade de registo na
plataforma electrónica por parte de alguns concorrentes.
5. 16/08/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de cobertura do edifício da
antiga central eléctrica da Covilhã, adjudicado à empresa Martins da Cruz & Cruz –
Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.

ACTA DA REUNIÃO DE 09/09/2011

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
Presente protocolo de acordo para a delegação de acto 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 indica, documento apenso
à acta, no âmbito e com o objectivo seguinte:
Junta de Freguesia

Objectivo

Verba a
transferir

Sobral de S. Miguel

Limpeza de uma faixa de contenção

8.350,00 € + IVA

A Câmara deliberou aprovar a celebração do protocolo apresentado.

b) Protocolos de Colaboração
Casa do Pessoal do Centro Hospitalar Cova da Beira
Presente minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã e a Casa
do Pessoal do Centro Hospitalar Cova da Beira, tendo como objecto o apoio aos funcionários
do Centro Hospitalar da Cova da Beira e colaboração no âmbito sócio/cultural e desportivo,
documento apenso à acta.
A Câmara deliberou aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município
da Covilhã e a Casa do Pessoal do Centro Hospitalar Cova da Beira, tendo em vista o
apoio aos funcionários do Centro Hospitalar da Cova da Beira e colaboração no âmbito
sócio/cultural e desportivo.

COMURBEIRAS - Comunidade Intermunicipal das Beiras, CIM
Presente o protocolo de colaboração celebrado em 18 Outubro de 2010 entre o Município da
Covilhã e a COMURBEIRAS - Comunidade Intermunicipal das Beiras, CIM, tendo como
objecto disponibilizar temporariamente meios humanos, através da cedência de um trabalhador
da Câmara Municipal da Covilhã, a tempo inteiro, para o trabalho administrativo e operativo da
Comurbeiras, enquanto esta não dispuser de recursos suficientes para o efeito, documento
apenso à acta.
A Câmara deliberou ratificar o protocolo celebrado em 18 Outubro de 2010 com a
COMURBEIRAS - Comunidade Intermunicipal das Beiras, CIM, tendo como objecto
disponibilizar temporariamente meios humanos, através da cedência de um trabalhador
da Câmara Municipal da Covilhã, a tempo inteiro, para o trabalho administrativo e
operativo da Comurbeiras.
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Harcane – Indústria Portugal, Unipessoal, Lda.
Presente minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã e a
Harcane – Indústria Portugal, Unipessoal, Lda., tendo como objecto a requalificação urbana da
área envolvente ao pavilhão da empresa, sito no lote 106 do Parque Industrial do Tortosendo,
documento apenso à acta.
A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea l) do nº. 2 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 aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã
e a empresa Harcane – Indústria Portugal, Unipessoal, Lda, tendo como objecto a
requalificação urbana da área envolvente ao pavilhão da empresa, sito no lote 106 do
Parque Industrial do Tortosendo.

c) ICOVI – Autorização de empréstimo
Presente oficio da ICOVI – Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, EEM, datado de
15/06/2011, solicitando à Câmara enquanto Assembleia Geral da empresa, autorização para a
contratação de empréstimo no valor de 8.305.196,65 €, para suprir através do BEI parte do
financiamento próprio que é necessário garantir, respeitante à candidatura apresentada ao
Programa Operacional de Valorização do Território para o projecto de investimento de
abastecimento de água em alta ao concelho da Covilhã.
Os Senhores Vereadores do Partido Socialista solicitaram melhor esclarecimento sobre este
assunto, tendo o Senhor Presidente prestado informação circunstanciada sobre o
desenvolvimento do processo relacionado com a Barragem das Penhas da Saúde –II, incluindo
o financiamento do investimento para o qual foi apresentada candidatura ao Programa
Operacional de Valorização do Território, e da componente própria na ordem dos 35 a 40% que
terá de ser assegurada através de empréstimo quadro do Banco Europeu de Investimento, do
qual não se conhecem ainda as respectivas condições, situação que se verificará quando todo o
processo ficar concluído, presumindo que tal venha a acontecer em finais de Dezembro ou
início do ano seguinte.
A Câmara deliberou autorizar a ICOVI – Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, EEM
a contrair um empréstimo no valor de 8.305.196,65 €, para suprir o financiamento
próprio respeitante à candidatura apresentada ao Programa Operacional de Valorização
do Território para o projecto de investimento de abastecimento de água em alta ao
concelho da Covilhã.

d) Aceitação de doações – rectificação
Presente comunicação por e-mail de 2011/08/16, dando conta da existência de uma inexactidão
na acta da reunião de 2008/02/01, a páginas 13 sob a epígrafe g) Aceitação de Doações –
Contratos de Obras de Urbanização, ponto 2 da deliberação onde, por lapso, se mencionou
“Quinta das Reboleiras”, quando deveria ter-se escrito “Quinta do Reboleiral”.
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Os Serviços confirmam ter existido lapso de escrita na informação em que assentou a tomada
de deliberação e propõem, de harmonia com o disposto nos nºs. 1 e 2 do artº. 148º. do Código
do Procedimento Administrativo, a respectiva rectificação.
A Câmara deliberou aprovar a rectificação da deliberação tomada na reunião de
01/02/2008, sob a epígrafe g) Aceitação de Doações – Contratos de Obras de Urbanização,
ponto 2, em cujo texto deve ler-se “Quinta do Reboleiral”.

e) Expropriações
Presente informação n.º 264, da Secção do Património Municipal, datada de 22/08/2011,
acompanhada de acordo escrito celebrado em 12/08/2011 com José Rogério Alves da Silva,
inquilino do 1.º andar do edifício nº. 66 da Rua Marquês d’Ávila e Bolama em Covilhã,
adquirido pelo Município com vista à construção do Elevador do Parque da Goldra,
estabelecendo a indemnização de 10.000,00 € pela desocupação do prédio.
A Câmara deliberou ratificar o acordo escrito celebrado em 12/08/2011 com José Rogério
Alves da Silva para desocupação do 1.º andar, do edifício n.º 66 da Rua Marquês D’Avila
e Bolama, adquirido pelo Município com vista à construção do Elevador do Parque da
Goldra, mediante o pagamento de indemnização no valor de 10.000, 00 € pela
desocupação do prédio.

f) Cancelamento de adesões
Presente informação da Secção de Apoio aos Órgão Municipais, datada de 30/08/2011, acerca
das adesões da Câmara Municipal à Associação de Consumidores de Portugal e à Associação
Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, formalizadas pelas deliberações
tomadas em 16/03/1993 e 05/05/2000, respectivamente.
A Câmara deliberou cancelar as adesões à Associação de Consumidores de Portugal e à
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, revogando as
deliberações tomadas em 16/03/1993 e 05/05/2000, respectivamente, com efeitos a contar
da data desta deliberação.

h) Atribuição de Licença de Táxi para a freguesia de Cortes do Meio
Presente informação da Secção de Expediente Geral e Reprografia, datada de 26/08/2011, que
na sequência da audiência escrita de interessados no processo de atribuição de uma licença de
exercício da indústria de transporte de aluguer em automóvel ligeiro de passageiros para a
Freguesia de Cortes do Meio, a que se refere a deliberação tomada em reunião de 01/07/2011,
propõe, face ao não acolhimento da reclamação da empresa Táxis Neve da Serra, Lda., que seja
mantida a classificação e atribuição da respectiva licença à empresa TrilhoLivres, Transportes,
Lda.
A Câmara deliberou homologar o relatório final da audiência de
interessados/concorrentes à atribuição de licença de exercício da indústria de transportes
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de aluguer em automóvel ligeiro de passageiros para a Freguesia de Cortes do Meio e,
consequentemente, atribuir a respectiva licença à empresa TrilhoLivre, Transportes,
Lda., que deve ser notificada a proceder ao licenciamento do veículo.

i)

Taxa de ocupação de subsolo – rede de gás

Presente informação do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos,
com data de 06/09/2011, que tendo em conta a existência de um desajustamento no valor
liquidado na taxa municipal referente à instalação de tubagens de abastecimento público de gás,
inserta no nº. 2 do artº. 17º. do Regulamento e Tabela de Taxas, Compensações e Outras
Receitas, publicado na 2ª. Série do Diário da República nº. 71, de 13/04/2010, propõe, de
harmonia com o estudo económico-financeiro anexo à referida informação, a alteração do valor
daquela taxa de 6,10 € para 9,28 €, documentos anexos à acta.
O Senhor Vereador José Armando Serra dos Reis questionou sobre os verdadeiros destinatários
desta taxa, dado que as empresas as repercutem na facturação aos clientes.
O Senhor Presidente disse que a actuação de determinadas empresas, algumas criadas por
concessão de interesse público por parte do Estado, apareceram no mercado para satisfação de
serviços básicos às populações a preços concorrenciais, acabando depois por praticar condições
praticamente iguais, quando não superiores às anteriormente existentes, das quais retiram
elevados lucros, podendo imputar a esses mesmos lucros, o valor das taxas municipais, em vez
de as repercutir nos consumidores.
A Câmara deliberou aprovar o estudo económico-financeiro subjacente à proposta de
alteração da taxa municipal referente à instalação de tubagens de abastecimento público
de gás mencionada no nº. 2 do artº. 17º. do Regulamento e Tabela de Taxas,
Compensações e Outras Receitas, publicado na 2ª. Série do Diário da República nº. 71, de
13/04/2010, fixando o respectivo valor em 9,28 €.
Mais deliberou, nos termos do disposto no artº. 118º. do Código do Procedimento
Administrativo, submeter a proposta a apreciação pública pelo prazo de 30 dias.

j)

Abertura de procedimento concursal para recrutamento de Técnico Superior –
área de Design

Presente proposta de abertura de procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo determinado - termo resolutivo certo, com vista ao recrutamento de
1 Técnico Superior – área de Design, cujo encargo encontra-se aprovado por deliberação
tomada em reunião de 07 de Janeiro de 2011, conforme indicado na informação nº. 7/2011, da
Divisão de Recursos Humanos, com data de 30/08/2011 e que procede à identificação exaustiva
da legislação aplicável, do perfil e conteúdo profissional segundo a actividade do sector a que
se destina o recrutamento, bem como a indicação dos requisitos a observar no procedimento,
nomeadamente quanto à competência da Câmara Municipal para a autorização, prevista no artº.
4º. do Dec. Lei nº. 209/2009, de 3 de Setembro, ao carácter de excepcionalidade aplicável por
força do disposto no nº. 8 do artº. 43º. da Lei nº. 55-A/2010, de 31 de Dezembro, e ainda à
tramitação processual e procedimental de acordo com a Portaria nº. 83-A/2009, de 22 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria nº. 145-A/2011, de 6 de Abril.
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A Câmara, tendo em conta que para o desenvolvimento de actividades essenciais e
imprescindíveis à prossecução das atribuições do Município necessita para determinados
serviços/sectores e áreas de actuação comuns, instrumentais ou técnicas pessoal
devidamente habilitado, ponderada a inexistência em matéria de meios humanos de
pessoal qualificado que permita dar resposta às questões de serviço, cuja relevância e
interesse público assenta na satisfação das necessidades e prossecução dos interesses
gerais das populações, e tendo ainda em consideração o aumento de serviço excepcional do
Serviço de Comunicação e Relações Públicas, deliberou ao abrigo do disposto na alínea a)
do nº. 2 do artº. 68º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº. 5A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com a Lei nº. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,
designadamente com os artºs. 6º. e 7º., com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei nº.
209/2009, de 3 de Setembro e pela Lei nº. 55-A/2010, de 31 de Dezembro, aprovar o início
do procedimento concursal comum para a constituição de jurídica de emprego público
por tempo determinado, para ocupação de 1 posto de trabalho da categoria/carreira de
Técnico Superior (área de Design).
Mais deliberou nomear o Júri do procedimento e aprovar a respectiva constituição nos
moldes propostos pela Divisão de Recursos Humanos.

k) Execução Orçamental do 2.º Trimestre de 2011
Pelo Senhor Dr. Júlio Costa, Chefe da Divisão de Finanças foi dado a conhecer a situação
financeira do Município e o grau de execução orçamental correspondente ao 2º. Trimestre de
2011.
A Câmara tomou conhecimento.

l)

Abertura de procedimento para contratação de docentes para as áreas das
Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC´s) do 1º. Ciclo do Ensino Básico

Presente com a informação nº. 329/2011 de 08/09/2011, do Departamento de Educação, Cultura
e Desporto, o processo para a contratação de docentes para leccionarem as disciplinas de
inglês, educação física/desportiva e música/outras constantes do Programa de Actividades de
Enriquecimento Curricular do 1º. Ciclo do Ensino Básico do ano lectivo 2011/2012,
acompanhado das condições gerais.
A Câmara deliberou aprovar as condições gerais do procedimento de contratação de
docentes para leccionarem as disciplinas constantes do Programa de Actividades de
Enriquecimento Curricular do 1º. Ciclo do Ensino Básico do ano lectivo 2011/2012 e
determinar o seu início na modalidade de prestação de serviços ao abrigo do disposto no
artº. 35º. da Lei nº. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na redacção dada pela Lei nº. 3-B/2010,
de 28 de Abril, e em observância das regras da contratação pública constantes do Dec. Lei
nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Dec. Lei nº. 278/2009, de 2 de Outubro.
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m) Programa Comemorativo do 141º. Aniversário da elevação da Covilhã a Cidade
Presente proposta do Senhor Vereador Paulo Rosa alusiva ao Programa Comemorativo do 141º.
Aniversário da Elevação da Covilhã a Cidade, na qual se incluem actividades e eventos de
natureza cultural, designadamente o Festival de Arte Urbana, Festival da Cherovia, lançamento
de livros, exposições diversas, concertos, etc, provas desportivas de pentatlo moderno e
atletismo, homenagem aos funcionários do Município, inauguração do Museu de Arte Sacra,
Cerimónias de assinatura de compra do Teatro Municipal, de assinatura do contrato de
instalação do Data Center PT da Covilhã, Sessão Solene Comemorativa do 20 de Outubro, 1ª.
Feira de Iguarias da Beira Interior e Melhor Bolo alusivo à Cidade da Covilhã, Inauguração da
Casa de Cultura José Marmelo e Silva no Paúl, Inauguração de melhoramentos na Igreja de
Orjais e entrega de diplomas aos melhores alunos do ano lectivo 2010/2011.
Considerando os relevantes serviços prestados ao Concelho em diversos sectores, o Senhor
Presidente propôs a atribuição de distinções às seguintes personalidades:
Medalha de Mérito Municipal, categoria ouro, e atribuição do título de Cidadão Honorário ao
Senhor Engenheiro Zeinal Bava
Medalha de Mérito Municipal, categoria ouro, à Polícia de Segurança Pública da Covilhã
Medalha de Mérito Industrial Municipal, categoria prata, ao Senhor Engenheiro João Carvalho
Medalha de Mérito Industrial Municipal, categoria prata, ao Senhor Firmino Ferreira
Gaudêncio
Título de Cidadão Honorário ao Senhor Engenheiro João Cardoso
Título de Cidadão Honorário ao Senhor Prof. Doutor José Eduardo Cavaco
Título de Cidadão Honorário ao Senhor Dr. Luís Veiga
A Câmara deliberou aprovar o Programa Comemorativo do 141º. Aniversário da
elevação da Covilhã a Cidade e a proposta do Senhor Presidente de atribuição de
distinções às personalidades, pelos relevantes serviços prestados ao Concelho.
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5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
a) Recepções Provisórias:
- Ampliação da Cobertura da Bancada do Complexo Desportivo da

Covilhã

A coberto da informação n.º 275, datada de 19/05/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente o auto de recepção provisória da obra de Ampliação da Cobertura da Bancada do
Complexo Desportivo 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 Ampliação da Cobertura da Bancada
do Complexo Desportivo da Covilhã.

- Impermeabilização da Envolvente nos Arruamentos Confinantes e Alteração da
Iluminação do Edifício do Museu do Queijo - Peraboa
A coberto da informação n.º 364, datada de 07/07/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente o auto de recepção provisória da obra de Impermeabilização da Envolvente nos
Arruamentos Confinantes e Alteração da Iluminação do Edifício do Museu do Queijo –
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 Impermeabilização da Envolvente
nos Arruamentos Confinantes e Alteração da Iluminação do Edifício do Museu do Queijo
– Peraboa.

- Requalificação de Arruamentos Confinantes com a Igreja Matriz de Orjais
A coberto da informação n.º 398, datada de 31/08/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente o auto de recepção provisória da obra de Requalificação de Arruamentos
Confinantes com a Igreja
Matriz de Orjais, 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 Requalificação de Arruamentos
Confinantes com a Igreja Matriz de Orjais.

b) Recepções Definitivas:
- Empreitada da obra de Execução de Estruturas em Edifício Municipal, na Rua
do Meio - Covilhã
A coberto da informação n.º 377, datada de 02/07/2011, 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 da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou
homologar o auto de recepção definitiva da obra de execução de estruturas em Edifício
Municipal, na Rua do Meio – Covilhã.

- Empreitada da obra de Pavimentação no Bairro da Cruz, Ferro
A coberto da informação n.º 361, datada de 07/07/2011, 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 da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou
homologar o auto de recepção definitiva da obra de Pavimentação no Bairro da Cruz,
Ferro.

c) Contas Finais:
- Empreitada de obras de Ampliação da Cobertura da Bancada do Complexo
Desportivo da Covilhã
A coberto da informação nº 276, datada de 20/05/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente a conta final da empreitada de obras de Ampliação da Cobertura da Bancada do
Complexo Desportivo da Covilhã, cujos trabalhos importaram em 83.359,54 €.
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Ampliação da Cobertura da
Bancada do Complexo Desportivo da Covilhã.

- Empreitada de Impermeabilização da envolvente nos Arruamentos Confinantes e
Alteração da Iluminação do Edifício do Museu do Queijo - Peraboa
A coberto da informação n.º 362, datada de 07/07/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente a conta final da empreitada de impermeabilização da envolvente nos arruamentos
confinantes e alteração da iluminação do edifício do Museu do Queijo – Peraboa, cujos
trabalhos importam em 63.130,05 €.
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de impermeabilização da
envolvente nos arruamentos confinantes e alteração da iluminação do edifício do Museu
do Queijo – Peraboa.

- Empreitada de Requalificação de Arruamentos Confinantes com a Igreja
Matriz de Orjais
A coberto da informação n.º 397, datada de 31/08/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente a conta final da empreitada de Requalificação de Arruamentos Confinantes com a
Igreja Matriz de Orjais, cujos trabalhos importam em 100.059,05 €.
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A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Requalificação de
Arruamentos Confinantes com a Igreja Matriz de Orjais.

d) Trânsito e Sinalização:
- Estudo de Regulamentação a nível de Trânsito da Rua do Casaínho e Largo da
Padaria (zona envolvente ao Museu do Queijo) – Freguesia de Peraboa
Presente a coberto da informação de 05/05/2011, da Divisão de Serviços Operativos, estudo de
regulamentação de trânsito e a respectiva colocação de sinalização vertical, na Rua do Casaínho
e Largo da Padaria (Zona envolvente ao Museu do Queijo) – Freguesia de Peraboa.
A Câmara deliberou aprovar o estudo de regulamentação de trânsito e a colocação de
sinalização vertical, na Rua do Casaínho e Largo da Padaria (Zona envolvente ao Museu
do Queijo) – Freguesia de Peraboa.

- Estudo de Regulamentação a nível de trânsito da Rua das Almas – Freguesia de
Canhoso
Presente a coberto da informação n.º 45/2011, datada de 24/05/2011, da Divisão de Serviços
Operativos, estudo de regulamentação de trânsito e a respectiva colocação de sinalização
vertical e marcação horizontal, na Rua das Almas – Freguesia de Canhoso.
A Câmara deliberou aprovar o estudo de regulamentação de trânsito e a colocação de
sinalização vertical e marcação horizontal, na Rua das Almas – Freguesia de Canhoso.

e) Centro de Acolhimento e Interpretação Arqueológica da Senhora das Cabeças
– Orjais - Declaração de Interesse Municipal
Presente a coberto da informação nº 383, de 03/08/2011, da Divisão de Empreitadas e
Projectos, o projecto técnico para a construção de um Centro de Acolhimento e Interpretação
Arqueológica em Senhora das Cabeças, freguesia de Orjais, que tem como objecto a
salvaguarda dos vestígios arqueológicos de um templo romano encontrado junto à Capela de
Nossa Senhora das Cabeças e visa complementar e valorizar os trabalhos de escavação, bem
como a criação de um espaço de apoio aos visitantes, exposição e interpretação das ruínas, cujo
local de implantação se insere em Reserva Ecológica Nacional, só podendo realizar-se de forma
adequada em área abrangida por tal servidão.
A Câmara deliberou aprovar o projecto técnico do Centro de Acolhimento e
Interpretação Arqueológica, sito em Senhora das Cabeças, freguesia de Orjais e declarar
de interesse municipal a construção deste equipamento com vista ao seu enquadramento e
reconhecimento como acção de relevante interesse público, nos termos e para efeitos do
disposto no nº. 1 do artº. 21º. do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional/Dec. Lei
nº. 166/2008, de 22 de Agosto, a apresentar junto da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro.
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Mais foi deliberado remeter o processo à Assembleia Municipal da Covilhã, para os
mesmos feitos, nos termos da alínea a) do nº. 6 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
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5.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO
a) Loteamentos
Procº. nº. 422 – Somague P.M.G. – Promoção e Montagem de Negócios, SA
Presente informação do Departamento de Urbanismo, com data de 19/07/2011, sobre as obras
de urbanização do loteamento sito no Bairro do Cabeço, freguesia de Tortosendo, respeitante à
operação urbanística titulada pelo alvará de loteamento n.º 01/06, de 03/03/2006, a que se refere
o processo de loteamento nº. 422, em nome de Somague P.M.G. – Promoção e Montagem de
Negócios, SA, propondo a extinção da caução prestada no contrato de obras de urbanização
celebrado em 22/05/2006.
A Câmara deliberou autorizar a libertação da caução prestada sob a forma de garantia
bancária emitida pelo Banco Comercial Português, no contrato de obras de urbanização
do loteamento sito no Bairro do Cabeço, freguesia de Tortosendo, titulado pelo alvará de
loteamento n.º 01/06, de 03/03/2006, em nome de Somague P.M.G. – Promoção e
Montagem de Negócios, SA.

Procº. Nº. 65 – Carlos Manuel da Fonseca Alçada Tavares Batista – Quinta da Alâmpada
- Boidobra
Presente informação do Departamento de Urbanismo com data de 28/07/2011, que na sequência
da conclusão e da recepção provisória de parte das obras de urbanização do loteamento titulado
pelo alvará nº. 11/87, e a requerimento de Carlos Manuel da Fonseca Alçada Tavares Batista,
propõe, ao abrigo do disposto nos nºs. 4 e 5 do art.º 54.º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16/12,
com as alterações introduzidas pela Lei nº. 60/2007, de 4/9, a redução do valor da caução do
respectivo contrato de obras de urbanização em 25.128,41 €, ficando retido o montante de
19.142,80 € para garantia de boa execução das obras ainda em falta e até à recepção definitiva.
A Câmara, com base na informação do Departamento de Urbanismo, deliberou nos
termos do disposto nos nºs. 4 e 5 do art.º 54º. do Decreto - Lei nº. 555/99, de 16/12, com as
alterações introduzidas pela Lei nº. 60/2007, de 4/9, autorizar a redução de 25.128,41 €, do
valor da caução do contrato de obras de urbanização do loteamento titulado pelo alvará
de loteamento nº. 11/87, em nome de Carlos Manuel da Fonseca Alçada Tavares Batista,
ficando retido o montante de 19.142,80 € para garantia de boa execução das obras ainda
em falta e até à recepção definitiva.

Procº. Nº. 397 – Massa Insolvente da RFL – Construções e Empreendimentos Turísticos,
SA – Quinta da Estremila ou Escabelados – Tortosendo
Presente proposta de decisão sobre o loteamento sito em Quinta da Estremila ou Escabelados,
freguesia de Tortosendo, titulado pelo alvará de loteamento com obras de urbanização nº. 1/03,
pelo facto de o loteador não ter procedido à correcção das deficiências construtivas
identificadas nos autos de vistoria para efeitos de recepção provisória das obras de urbanização
e à correcção das deficiências construtivas identificadas na ponte pedonal sobre o eixo TCT, do
que foi devidamente notificado, propondo os Serviços do Departamento de Urbanismo a
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caducidade da licença de loteamento emitida em 20/01/2003, nos termos do disposto na alínea
d) do nº. 3 do artº. 71º. do Dec. Lei nº. 555/99, de 16/12, republicado pelo Dec. Lei nº. 26/2010,
de 30/03, a qual, nos termos do disposto no nº. 7 do artº. 71º. do mesmo Regime Jurídico, não
produzirá efeitos relativamente aos lotes para os quais tenha sido aprovado pedido de
licenciamento para obras de edificação ou tenha sido apresentada comunicação prévia da
realização dessas obras.
Mais propõem, o accionamento da caução prestada para garantia da boa execução das obras de
urbanização, no valor actual de 139.540,07 €, nos termos do disposto no nº. 4 do artº. 87º. do
Dec. Lei nº. 555/99, de 16/12, republicado pelo Dec. Lei nº. 26/2010, de 30/03, interpretado em
conjunto com o artº. 84º. do mesmo Regime Jurídico.
A Câmara, de harmonia com a informação dos Serviços do Departamento de Urbanismo,
deliberou:
a) Declarar a caducidade da licença de loteamento emitida em 20/01/2003, titulada pelo
alvará de loteamento com obras de Urbanização nº.1/03, nos termos do disposto na alínea
d) do nº. 3 do artº. 71º. do Dec. Lei nº. 555/99, de 16/12, republicado pelo Dec. Lei nº.
26/2010, de 30/03, a qual, nos termos do disposto no nº. 7 do artº. 71º. do mesmo Regime
Jurídico, não produzirá efeitos relativamente aos lotes para os quais tenha sido aprovado
pedido de licenciamento para obras de edificação ou tenha sido apresentada comunicação
prévia da realização dessas obras.
b) Accionar a caução prestada para garantia da boa execução das obras de urbanização,
no valor actual de 139.540,07 €, nos termos do disposto no nº. 4 do artº. 87º. do Dec. Lei nº.
555/99, de 16/12, republicado pelo Dec. Lei nº. 26/2010, de 30/03, interpretado
conjuntamente com o artº. 84º. do mesmo Regime Jurídico.

Procº. Nº. 390 – Poldras Construções, Lda. – Quinta do Chorão ou Quinta da Corredoura
ou Quinta das Rosas - Conceição
Presente informação do Departamento de Urbanismo, com data de 02/09/2011, sobre as obras
de urbanização do loteamento sito em Quinta do Chorão ou Quinta da Corredoura ou Quinta
das Rosas - Conceição, respeitante à operação urbanística titulada pelo alvará de loteamento n.º
08/01, de 26/06/2001, a que se refere o processo de loteamento nº. 390, em nome de Poldras
Construções, Lda., propondo, face à recepção definitiva total das obras de urbanização, a
extinção da caução prestada no contrato de obras de urbanização celebrado em 04/07/2001.
A Câmara deliberou autorizar a libertação da caução prestada sob a forma de garantia
bancária emitida pela Caixa Geral de Depósitos, no contrato de obras de urbanização do
loteamento sito em Quinta do Chorão ou Quinta da Corredoura ou Quinta das Rosas,
freguesia de Conceição, titulado pelo alvará de loteamento n.º 08/01, de 26/06/2001, em
nome de Poldras Construções, Lda.

b) Numeração de edifícios
Presente informação do Departamento de Urbanismo apensa ao processo n.º 29/06, que propõe
a atribuição do nº 9 de polícia ao edifício em construção situado na Rua da Vinha Velha,
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Refúgio, freguesia de Boidobra, prédio inscrito na respectiva matriz sob o art.º 1505º., descrito
na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº. 957, propriedade de Agostinho Aires
Pereira.
A Câmara deliberou atribuir o número 9 de polícia ao edifício em construção localizado
na Rua da Vinha Velha, Refúgio, freguesia de Boidobra, prédio inscrito na respectiva
matriz sob o art.º 1505º., descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o
nº. 957, propriedade de Agostinho Aires Pereira.
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5.5- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
a) Habitação Social
Presente a informação n.º 51 de 01/08/2011 e n.º 52 de 03/08/2011, do Serviço de Habitação,
propondo autorização para permuta de habitação por razões de saúde e anulação de atribuição
de habitação por motivo de desistência, aos munícipes identificados no quadro seguinte:
Permuta
Inquilino
António da Cruz

Localização anterior
Nova localização
Quinta da Alâmpada, Bloco 3 Quinta da Alâmpada,
– 1.º Drt.º - Boidobra
Lote 74 - Boidobra

Tipo
T2

Anulação de Atribuição
Inquilino
Atribuição
Maria da Conceição
Rua Nova do Souto, Bloco A
Mendes dos Reis Silveira – 2.º Drt.º

Localidade
Tortosendo

Tipo
T3

A Câmara deliberou autorizar a permuta de habitação a António da Cruz e anular a
atribuição de habitação a Maria da Conceição Mendes dos Reis Silveira.

b) Rancho Folclórico do Ourondo
Presente pedido de apoio financeiro formulado pelo Rancho Folclórico do Ourondo, datado de
11/07/2011, para fazer face às despesas efectuadas, aquando da sua participação no evento
Mondial des Cultures de Drummondville, Québec – Canadá, cuja despesa foi estimada em
12.500,00 €.
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 do Ourondo um subsídio no valor de 2.500,00 €,
para apoiar os custos inerentes à participação no evento Mondial des Cultures de
Drummondville, Québec – Canadá.

c) Rancho Folclórico de Unhais da Serra
Presente pedido de apoio financeiro formulado pelo Rancho Folclórico de Unhais da Serra,
datado de 07/06/2011, para fazer face às despesas decorrentes da realização do XXIII Festival
de Folclore da Vila de Unhais da Serra.
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 de Unhais da Serra um subsídio no valor de
1.000,00 €, para apoiar a realização do XXIII Festival de Folclore da Vila de Unhais da
Serra.

ACTA DA REUNIÃO DE 09/09/2011

d) Filarmónica Recreativa Eradense
Presente pedido de apoio financeiro formulado pela Filarmónica Recreativa Eradense, datado
de 27/06/2011, para fazer face às despesas decorrentes da realização da VI Grande Corrida de
Carrinhos de Rolamentos.
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 Filarmónica Recreativa Eradense um subsídio no valor de 500,00 €,
para apoiar a realização da VI Grande Corrida de Carrinhos de Rolamentos.

ACTA DA REUNIÃO DE 09/09/2011

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 10,25 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 646.405,74 €.

O Presidente ____________________________________________________________

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

