ACTA DA REUNIÃO DE 16/09/2011

CÂMARA MUNICIPAL
DA
COVILHÃ

TEXTO DEFINITIVO DA ACTA Nº 17/2011

Da reunião ordinária pública realizada no dia 16 de Setembro de 2011, iniciada às 09:00 horas e
concluída às 09,20 horas.
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ACTA DA REUNIÃO DE 16/09/2011

ABERTURA

ACTA Nº 17/2011

Aos dezasseis dias do mês de Setembro 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 VicePresidente Pedro Miguel dos Santos Farromba, estando presentes os Senhores Vereadores José
Armando Serra dos Reis em substituição do Senhor Vereador 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 e Pedro Miguel Abreu da Silva.
O Senhor Vice-Presidente justificou as ausências do Senhor Presidente, por motivos de
representação do Município, no exterior, e do Senhor Vereador 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 Vice-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:
d) Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
e) Protocolos de Colaboração
No DO:
d) Trânsito e Sinalização
e) Transportes Colectivos Urbanos da Grande Covilhã – Alteração do Terminal 1
No DECD:
e) Habitação Social

2. APROVAÇÃO DE ACTA
Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião ordinária do dia 09 de Setembro 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: 6.486.392,21 € (seis milhões quatrocentos e oitenta e seis mil,
trezentos e noventa e dois euros e vinte e um cêntimos).
. Documentos: 20.585,84 € (vinte mil quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro
cêntimos).
. Dotações Orçamentais: 5.316.266,04 € (cinco milhões, trezentos e dezasseis mil, duzentos e
sessenta e seis euros e quatro cêntimos).
. Dotações não Orçamentais: 1.170.126,17 € (Um milhão cento e setenta mil, cento e vinte e
seis euros e dezassete cêntimos).
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4. DESPACHOS
Presentes os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros com data e conteúdo seguinte:
1. 06/09/2011 - Aprova a minuta do contrato da empreitada de reconstrução de um muro
de suporte na Travessa da Rua Manuel Conde, freguesia de Vale Formoso, adjudicada à
empresa Valério & Valério – Terraplenagens e Construção Civil, Lda. por deliberação
de 09/09/2011.
2. 06/09/2011 – Aprova a minuta do contrato da empreitada de remodelação do edifício
para Museu de Arte Sacra, adjudicada a Joaquim Dias Costa por deliberação de
09/09/2011.
3. 06/09/2011 – Aprova a minuta do contrato da empreitada de trabalhos de drenagem e de
ampliação da rede exterior de incêndios da piscina de Teixoso, adjudicada à empresa
Constrope, S.A. por deliberação de 09/09/2011.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.
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5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS
HUMANOS
a)

Abertura de procedimento concursal para recrutamento de 2 Assistentes
Técnicos

Presente proposta de abertura de procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, com vista ao recrutamento de 2 Assistentes
Técnicos, face à necessidade actual de reforço de efectivos nas áreas de actuação comuns e
instrumentais, designadamente para apoio à organização e gestão administrativa, cujos postos
de trabalho constam do mapa de pessoal aprovado e, os respectivos encargos, do montante
previsto para novos postos de trabalho, definido por deliberação tomada em reunião de
07/01/2011.
A legislação aplicável ao procedimento consta da informação nº. 8/2011, da Divisão de
Recursos Humanos, datada de 30/08/2011, que procede à identificação dos preceitos aplicáveis,
do perfil e conteúdo profissional dos postos de trabalho a que se destina o recrutamento,
métodos de selecção, 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.
A Câmara, tendo em conta a necessidade actual de reforço de efectivos nas áreas de
actuação comuns e instrumentais, designadamente para apoio à organização e gestão
administrativa, actividades essenciais e imprescindíveis à prossecução das atribuições do
Município, ponderada a inexistência em matéria de meios humanos de pessoal qualificado
que permita dar resposta às questões de serviço, 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.
5-A/2002, de 11 de Janeiro, em conjugação 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 relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, para recrutamento de 2 postos de trabalho da
categoria/carreira de Assistente Técnico.
Mais deliberou nomear o Júri do procedimento e aprovar a respectiva constituição nos
moldes propostos pela Divisão de Recursos Humanos.

b) Renovação de contratos
Presente a informação da Divisão de Recursos Humanos, refª. DIRH/A nº. 05/2011, de 8 de
Agosto, dando conta que o contrato de trabalho a termo resolutivo celebrado com Francisco
Manuel do Rosário Fernandes para o desempenho de funções de Assistente Operacional –
Auxiliar Administrativo no Departamento de Educação, Cultura e Desporto, iniciado em
01/10/2010, termina a 30/09/2011, sendo susceptível de renovação até atingir o máximo de três
anos legalmente permitido, caso os serviços, fundamentadamente, declarem que as exigências
materiais se mantêm, e para o qual se prevê a despesa emergente anual de 8.170,12 €.
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O Senhor Vereador Paulo Rosa, responsável do Pelouro, na informação nº. 004/2011, de
07/09/201, declara que que se mantêm os pressupostos da contratação inicial e que a renovação
dos contratos é a situação que, no momento, melhor responde às necessidades do serviço, tendo
em conta a experiência e o desempenho adequado que tem vindo a ser demonstrado pelo
referido colaborador no âmbito das tarefas administrativas do Departamento de Educação,
Cultura e Desporto, em particular as atinentes ao Cartão Social Municipal.
A Câmara deliberou, nos termos dos nºs. 2 e 3 do artº. 6º. da Lei nº. 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro (LVCR), conjugado com o artº.4º. do Dec. Lei nº. 209/2009, de 3 de Setembro,
renovar, por um ano, o contrato de trabalho a termo certo iniciado em 01/10/2010, com
Francisco Manuel do Rosário Fernandes, para o desempenho de funções de Assistente
Operacional – Auxiliar Administrativo, cuja despesa emergente global é de 8.170,12 €.

c) Comissões de Vistoria
Presente informação do Técnico Coordenador do Departamento de Obras, Senhor Engº.
Leopoldo Santos, que na sequência da mobilidade interna ocorrida nos Serviços Municipais,
propõe o ajustamento na constituição das Comissões de Vistoria, instituídas por deliberação de
16/07/2011, documento anexo à acta.
A Câmara deliberou aprovar a proposta de constituição e composição das Comissões de
Vistorias, as quais ficaram assim estabelecidas:
I – Comissão de Vistoria para Recepção de Obras de Urbanização em Loteamento
Responsável:
- Eng.º Joaquim Carrilho, Departamento de Obras
Membros Efectivos:
- Eng.º Jorge Maurício, Empresa Municipal ADC
- Eng.º Alves da Silva, Departamento de Obras
Membros Suplentes:
- Engª. Luísa Martins, Departamento de Obras
- Eng.º Hugo Ramos, Empresa Municipal ICOVI
- Arqt.º Guerra Tavares, Departamento de Obras
II – Comissão de Vistoria de Segurança e Salubridade
Responsável:
- Eng.º Joaquim Carrilho, Departamento de Obras
Membros Efectivos:
- Engª. Luísa Martins, Departamento de Obras
- Paula Torrão, Departamento de Obras
Membros Suplentes:
- Arqt.º Jorge Carlos, Departamento de Obras
- Arqt.º Guerra Tavares, Departamento de Obras
- Eng.º Alves da Silva, Departamento de Obras
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III – Comissão para vistorias de utilização, habitabilidade e propriedade horizontal, nas
casos em que seja decidido haver prévia vistoria para a emissão da licença:
Responsável:
- Arqt.º Jorge Carlos, Departamento de Obras
Membros Efectivos:
- Engª. Luísa Martins, Departamento de Obras
- António Carrola, Departamento de Obras
Membros Suplentes:
- Arqt.º Guerra Tavares, Departamento de Obras
- Paula Torrão, Departamento de Obras
- Eng.º Joaquim Carrilho, Departamento de Obras

d) Sinistralidade Automóvel
Presente a informação nº. 286 da Secção do Património Municipal, datada de 06/09/2011, sobre
a sinistralidade automóvel dos veículos municipais no mês de Agosto, conforme indicado no
quadro seguinte:

Data

Local

Matrícula
do Veículo

04/08/2011

Casegas

79-43-SP

10/08/2011

Estrada da
Serra

79-43-SP

24/08/2011

Praça do
Município

11-JI-31

Condutor

Joaquim
Afonso
Mateus
Gabriel
Sardinha
Santos
Fernando
Leal

Danos
Visíveis
na
Viatura
Municipal

Danos
Visíveis na
Viatura do
Munícipe

Com culpa

Sem danos

Traseira
lado
esquerdo

-

Vidro
lateral
frente
direito

-

Com culpa

Sem danos

Capot e
farol frente
direito

Culpabilidade

A Câmara tomou conhecimento.

e) Aquisições por via do direito privado
Presente a informação nº. 291 da Secção do Património Municipal, com data de 09/09/2011,
que na sequência da aceitação de Maria Fernanda Fonseca Esgalhado Pereira Henriques, da
proposta de 50.000,00 € formulada pelo Município para aquisição do imóvel sito na Rua
Conselheiro António Pedroso dos Santos, nº. 167, freguesia de S. Martinho, inscrito na matriz
sob o artº. 86º. e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº.
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1296/20110725, propõe a ratificação do respectivo contrato promessa de compra e venda
celebrado em 9 de Setembro de 2011.
A Câmara deliberou adquirir a Maria Fernanda Fonseca Esgalhado Pereira Henriques.,
pelo montante de 50.000,00 €, o prédio urbano sito na Rua Conselheiro Pedroso dos
Santos, nº. 167, freguesia de São Martinho, com a área coberta de 60,00 m2, inscrito na
matriz sob o artº. 86º., descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº.
1296/20110725, ratificando o contrato promessa de compra e venda celebrado em
9/09/2011 que estipula como sinal e princípio de pagamento o valor de 10.000,00 €.

f) Doação de viatura ao Grupo Humanitário Dadores de Sangue da Covilhã
Presente informação da Secção do Património Municipal, datada de 31/08/2011, dando conta
que para a mudança de titularidade da viatura marca Renault Espace, matrícula 55-97-MM, que
o Município pretende doar ao Grupo Humanitário Dadores de Sangue da Covilhã, torna-se
necessário a realização de escritura pública de doação, a celebrar em cartório notarial privado.
A Câmara deliberou doar ao Grupo Humanitário Dadores de Sangue da Covilhã, a
viatura marca Renault, modelo JE-Espace, matrícula 55-97-MM, registada na
Conservatória do Registo Automóvel a favor do Município.
Mais deliberou que as despesas com a escritura pública e mudança do título de registo de
propriedade constituem encargo do Município, autorizando as respectivas despesas.

g) Pedido de isenção de IMT
Presente a informação nº. 263, de 22/08/2011, da Secção do Património Municipal, sobre o
pedido de parecer solicitado pelo Serviço de Finanças da Covilhã, nos termos do nº. 4 do artº.
10º. do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, respeitante
ao pedido de isenção formulado pela empresa HARCANE – Indústria Portugal, Lda. junto da
Direcção – Geral de Finanças, com referência à aquisição do prédio sito em Garroncheiro, Lote
106, freguesia de Tortosendo, inscrito na matriz urbana sob o artº. 3489º., propondo que na
mesma linha de princípios que levaram ao indeferimento de anteriores pedidos, se delibere
indeferir a pretensão por, no actual quadro de finanças locais, a Câmara não poder nem dever
prescindir do montante de receitas provenientes dos impostos municipais, de cujo montante o
IMT representa 19,43%.
A Câmara, tendo em conta que no actual quadro das finanças locais não pode nem deve
prescindir do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, que no caso do
IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis corresponde a
19,43% do seu conjunto, deliberou emitir parecer negativo sobre o pedido de isenção de
IMT apresentado pela empresa HARCANE – Indústria Portugal, Lda. junto da Direcção
Geral dos Impostos – Serviço de Finanças da Covilhã.
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h) Protocolos de delegação de actos de competência da Câmara Municipal 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 indicam, documento
apenso à acta, no âmbito e com o objectivo seguinte:
Junta de Freguesia

Objectivo

Peraboa

Elaboração e colocação de legenda, brasão para a
sede da Junta de Freguesia, placa para o Jardim
de Infância e legenda para o Restaurante Casa dos
Mestres, em chapa de aço cortem de 3 mm, com
pernos de afastamento.

Verba a
transferir
2.180,00 € + IVA

A Câmara deliberou aprovar a celebração do protocolo.

i) Protocolos de colaboração
Cedência de instalações ao Aero Clube da Covilhã
Presente protocolo a celebrar entre o Município da Covilhã e o Aero Clube da Covilhã tendo
como objecto a cedência do uso, em regime de comodato, de instalações municipais sitas na
Quinta da Alâmpada e no edifício da Central de Camionagem, para funcionamento, a título
temporário, do Aero Clube da Covilhã, anteriormente sedeado na Quinta da Grila e
deslocalizado para possibilitar a implementação imediata do projecto de investimento da
Portugal Telecom para a zona do Aeródromo Municipal.
A Câmara deliberou aprovar a celebração do protocolo.
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5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
a) Recepções Provisórias:
- Construção de um muro de suporte à Rua do Vale, freguesia de Verdelhos
A coberto da informação n.º 401, datada de 06/09/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente o auto de recepção provisória da obra de Construção de um muro de suporte à Rua
do Vale, freguesia de Verdelhos, onde se conclui que pode ser recebida.
A Câmara, com base na informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, deliberou
homologar o auto de recepção provisória da obra Construção de um muro de suporte à
Rua do Vale, freguesia de Verdelhos

b) Contas Finais:
- Empreitada de Construção de um muro de suporte à Rua do Vale, freguesia de
Verdelhos
A coberto da informação nº 402, datada de 06/09/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente a conta final da empreitada de Construção de um muro de suporte à Rua do Vale,
freguesia de Verdelhos, cujo custo importou em 31.854,00 €.
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Construção de um muro de
suporte à Rua do Vale, freguesia de Verdelhos.

c) Planos de Segurança e Saúde
- Empreitada de Construção do Elevador do Parque da Goldra
Presente com a informação n.º 429, da Divisão de Empreitadas e Projectos, o Plano de
Segurança e Saúde e o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
para a execução da obra de Construção do Elevador do Parque da Goldra.
A Câmara deliberou aprovar o Plano de Segurança e Saúde e o Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição para a execução da obra de Construção
do Elevador do Parque da Goldra.

d) Trânsito e Sinalização
- Corte de Trânsito na Estrada Municipal 512
Presente a informação n.º 77/2011, datada de 06/09/2011, da Divisão de Serviços Operativos,
dando conta que a fim de ser possível a construção de aqueduto, utilizando uma grua e o
transporte em camiões de grandes dimensões, e efectuar aterros, torna-se necessário a
interrupção temporária do trânsito automóvel na estrada municipal 512, no local da realização
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dos trabalhos, para o que propõe seja autorizado o corte de trânsito e a colocação da sinalização
apropriada nos locais necessários.
A Câmara, face à necessidade de construção de um aqueduto, deliberou aprovar o corte
de trânsito na estrada municipal 512, encarregando os Serviços de procederem à
divulgação desta interrupção através dos meios habituais, e a colocação da sinalização
adequada.

e) Transportes Colectivos Urbanos da Grande Covilhã – Alteração do terminal 1
Presente com a informação nº. 78/2011, datada de 14/09/2011, plano de sinalização de trânsito
para a mudança de localização do Terminal 1 da Rua António Augusto de Aguiar para a Praça
do Município, do Serviço Público de Transportes Colectivos Urbanos da Grande Covilhã.
A Câmara deliberou mudar para a Praça do Município, com início no dia 19/09/2011, o
local de Terminal 1 do Serviço Público de Transportes Colectivos Urbanos da Grande
Covilhã localizado na Rua António Augusto de Aguiar, excepto às sextas-feiras e aos
sábados, das 5,00 às 13,00 horas, encarregando os serviços de divulgarem as alterações
através dos meios habituais.
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5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
a) Protocolos de colaboração
Gimnásio Clube da Covilhã
Presente minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã e o
Gimnásio Clube da Covilhã, tendo como objecto a requalificação da sede social desta
associação, com a comparticipação da Câmara Municipal no montante de 29.520,00 €.
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 aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã
e o Gimnásio Clube da Covilhã, tendo como objecto a requalificação da sede social desta
associação, com a comparticipação da Câmara Municipal no montante de 29.520,00 €.

b) Delegação da Cruz Vermelha da Covilhã
Presente proposta do Senhor Presidente, com data de 12/09/2011, que tendo em conta as
actividades e serviços humanitários prestados pela Delegação da Cruz Vermelha da Covilhã, a
actuar no Concelho há vários anos, procurando ajudar as pessoas mais vulneráveis, com o
objectivo de proteger as suas vidas, saúde e dignidade, bem como preparar a comunidade em
geral para responder a situações de emergência de origem natural ou humana, propõe a
atribuição de um subsídio no valor de 4.000,00 € para custear a aquisição de uma tenda de
emergência para a continuação da prestação de serviços de qualidade, face às necessidades cada
vez mais prementes da população.
A Câmara deliberou conceder à Delegação da Cruz Vermelha da Covilhã, um subsídio no
valor de 4.000,00 €, para custear a aquisição de uma tenda de emergência para a
continuação da prestação de serviços de qualidade, face às necessidades cada vez mais
prementes da população.

c) Grupo Desportivo e Recreativo Unidos do Lameirão
Presente proposta do Senhor Vereador Paulo Rosa, com data de 14/09/2011, que no âmbito da
actividade desenvolvida pela associação Grupo Desportivo e Recreativo Unidos do Lameirão
em prol da cultura e do desporto, propõe um apoio financeiro no montante de 7.500,00 €.
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 ao Grupo Desportivo e Recreativo Unidos do Lameirão um subsídio
no montante de 7.500,00 €, para o desenvolvimento das suas actividades estatutárias.

d) Sociedade de São Vicente de Paulo – Conselho de Zona da Covilhã
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Presente a proposta nº. 28/2011, datada de 22/08/2011, 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 Julho de 2011, no valor de 1.850,00 €.
A Câmara deliberou conceder ao Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de S.
Vicente de Paulo um subsídio no valor de 1.850,00 €, 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.

e) Habitação Social
Presentes as informações do Serviço de Habitação nºs. 57/2011 e 60/2011, datadas 01/09/2011
e 13/09/2011, respectivamente, que na sequência de divórcio, propõe a transmissão do
arrendamento da habitação sita na Urbanização das Nogueiras, Bloco 10, r/c dtº. em Teixoso, e
a atribuição de 3 habitações na Quinta da Alâmpada, Bairro do Cabeço e Urbanização das
Nogueiras, conforme indicado nos quadros seguintes:
Transmissão de arrendamento
TITULAR INICIAL

António Manuel
Campos Moreira

MORADA
DATA DO TRANSMISSÁR AFINIDAD
IO
E
CONTRAT
O
01/10/2002 Luísa Maria
Cônjuge
Urbanização das
Ramos Moura
Nogueiras,
Moreira
Bloco 10 r/c dtº.
Teixoso
Atribuição de habitações

Inquilino
Carlos Alberto Casteleira
Rabasquinho
Carlos Varandas Gregório
Cátia Sofia Fernandes
Franco

Morada
Localização
Quinta da Alâmpada, Bloco Boidobra
1, r/c dtº.
Bairro do Cabeço, Bloco 7, Tortosendo
3º. Esqº.
Urbanização das Nogueiras, Teixoso
Bloco 1, 2º. Dtº.

Tipo
T2
T2
T2

A Câmara deliberou aprovar a transmissão do arrendamento do fogo de habitação social
sito na Urbanização das Nogueiras, Bloco 10 r/c dtº. - Teixoso a favor de Luísa Maria
Ramos Moura Moreira e atribuir habitações aos munícipes Carlos Alberto Casteleira
Rabasquinho, Carlos Varandas Gregório e Cátia Sofia Fernandes Franco.

ACTA DA REUNIÃO DE 16/09/2011

I - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Pelo público presente foram feitas as seguintes intervenções de:
.Júlio Sanches, reclamando do excesso de ruído proveniente de um estabelecimento de
bebidas, próximo da sua residência na Trav. do Ferreiro, nº. 15, que o impede de dormir.
O Senhor Vice-Presidente disse que independentemente de a situação ir ser alterada, as pessoas
têm direito ao descanso, e que a Câmara iria oficiar de novo a PSP para controlar a situação.
.Armando Almeida, referindo-se ao trânsito caótico que se verifica na estrada do Sineiro,
próximo do pólo do Ernesto Cruz, devido a estacionamento irregular, originando bloqueios no
trânsito por mais de 15 minutos, afectando, designadamente, os transportes colectivos urbanos
de passageiros.
Referiu ainda a existência de um espelho parabólico partido, próximo da “fábrica do Fiadeiro”.
O Senhor Vice-Presidente deu instruções ao Senhor Engº. Leopoldo Santos para colocação de
um novo espelho e verificar a situação constrangedora do trânsito, propondo solução.
.Francisco Pereira Sousa, em representação do condomínio do Lote nº. 4 da Rua Conde da
Ericeira, solicitando esclarecimentos sobre o pagamento das despesas de condomínio, de
fracções propriedade do Município, designadamente uma fracção alugada e outra devoluta.
O Senhor Vice-Presidente informou que a questão iria ser analisada e depois decidida.
.Fátima Bernardo, reclamando da falta de horários dos transportes colectivos urbanos, aos
sábados e domingos, a partir das 16,30 horas, entre a cidade e Vila do Carvalho, obrigando os
utentes a aguardar cerca de 2 horas.
O Senhor Vice-Presidente informou que a situação iria ser colocada à Covibus, concessionária
do serviço público de transportes colectivos.

ACTA DA REUNIÃO DE 16/09/2011

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 09,20 horas, verificando-se não haver mais assuntos a tratar, o Senhor Vice-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 Vice - Presidente, ___________________________________________________________

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

