
 
 
ACTA DA REUNIÃO DE 04/11/2011 
 

 

  
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

DA 
 

COVILHÃ 
 
 
 
 

TEXTO DEFINITIVO DA ACTA Nº 20/2011 
 
 
 

Da reunião ordinária realizada no dia 04 de Novembro de 2011, iniciada às 09,00 horas e 
concluída às 10,00 horas. 
 
 
 
Sumário:      1 
 
Abertura      2  
Período Antes da Ordem do Dia   3  
Período da Ordem do Dia    4    
    Agenda      4 
    Aprovação de Acta      4 
    Balancete      4 
    Despachos      5 
    DAGFRH      7      
    DO       13     
    DECD      18 
Aprovação em minuta     19    
Votação das deliberações    19 
Encerramento      19  
Montante Global dos Encargos   19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ACTA DA REUNIÃO DE 04/11/2011 
 

 

 
 
 
 

ABERTURA 
 
 

ACTA Nº 20/2011 
 
 
 
Aos quatro dias do mês de Novembro do ano 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 
presentes o Senhor Vice-Presidente Pedro Miguel Abreu da Silva, os Senhores Vereadores 
Victor Manuel Pinheiro Pereira, João Manuel Proença Esgalhado, Luís Manuel Fino Gil 
Barreiros, Rui Paulo da Silva Rosa, João Carlos Ferreira Correia. 
 
O Senhor Presidente justificou as faltas do Senhor Vereador Pedro Miguel dos Santos 
Farromba, por motivos de representação do Município no exterior, e da Senhora Vereadora 
Maria da Graça Guilherme d’Almeida Sardinha, por motivos 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 
 
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: 
Acrescentar à alínea a) Orçamento, Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de 
Investimento, Plano de Actividades Municipais para 2012 e Mapas de Pessoal, a 
actualização da Tabela de Taxas, Compensações e Outras Receitas do Município. 
k) Cessão de posição contratual 
l) Rescisão de contrato de prestação de serviços 
 
No DECD: 
a) Grupo Desportivo e Recreativo Sarzedense 

 
Mais foi deliberado retirar da ordem da ordem de trabalhos a alínea g) Cancelamento de 
adesões. 
  
 
2. APROVAÇÃO DE ACTAS 
 
Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião ordinária pública do dia 21 de Outubro 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: 6.102.357,17 € (seis milhões, cento e dois mil, trezentos e 
cinquenta e sete euros e dezassete cêntimos) 
 
. Documentos: 20.585,84 € (vinte mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro 
cêntimos) 
 
. Dotações Orçamentais: 4.993.859,18 € (quatro milhões, novecentos e noventa e três mil, 
oitocentos e cinquenta e nove euros e dezoito cêntimos) 
 
. Dotações não Orçamentais: 1.108.497,99 € (Um milhão, cento e oito mil, quatrocentos e 
noventa e sete euros e noventa e nove cêntimos) 
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4. DESPACHOS 
 
Presentes os despachos do Senhor Presidente com data e conteúdo seguintes: 
 

1. 07/10/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a execução da obra de 
Restauração do Edifício sito na Rua Conselheiro António Pedroso dos Santos, n.º 167, 
169 – Freguesia de S. Martinho, 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. 
 

2. 03/11/2011 - Não adjudica a empreitada de execução da Nova Via de Acesso ao 
Hospital – 1ª Fase, cujo concurso público foi aberto por deliberação de 07/05/2010, 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 do Estado e 
restrições financeiras, dando-se conhecimento às entidades concorrentes e 
descabimentação da verba cativa. 
 

3. 03/11/2011 – Adjudica, na sequência de procedimento por ajuste directo, o 
fornecimento de material de construção civil e fornecimento e montagem de letras em 
aço inox espelhado num muro a edificar no empreendimento da Data Center, à empresa 
Tecnat – Tecnologias de Acabamentos, Lda., pelo valor de 14.850,00 € acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. 
 

O Senhor Presidente informou que a não contratação da empreitada de construção da Nova Via 
de Acesso ao Hospital – 1ª Fase, para que foi aberto procedimento de concurso público por 
deliberação de 07/05/2010, se deve a dificuldades na obtenção de financiamento, 
designadamente na obtenção de fundos comunitários, o que implica a revogação daquela 
deliberação. 
 
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados. 
 
Presentes os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros com data e conteúdo seguintes: 
 

1.  13/10/2011 - Concede autorização a Samuel Raposo Unipessoal, Lda., para 
prolongamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial, nos dias 13, 
18, 19 e 20 de Outubro, das 02,00 às 04,00 horas dos dias seguintes, ao abrigo do n.º 4 
do art.º 6º do Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos 
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestações de Serviços do concelho da 
Covilhã. 
 

2. 19/10/2011 – Concede autorização a Maria do Carmo Margarido Rocha de Brito, para 
prolongamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial, no dia 22 de 
Outubro, das 02,00 às 04,00 horas do dia seguinte, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do 
Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos 
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestações de Serviços do concelho da 
Covilhã. 
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3.   19/10/2011 - Aprova a minuta do contrato de aquisição de serviços de circuitos 
especiais de transporte escolar para o ano lectivo 2011/2012, adjudicado à empresa Auto 
Táxi Teixosense, Lda., por deliberação de 21/10/2011. 
 

4. 21/10/2011 – Aprova a minuta do contrato de aquisição de serviços de circuitos 
especiais de transporte escolar para o ano lectivo 2011/2012, adjudicado à empresa 
Joaquim Gouveia Pereira, Lda., por deliberação de 21/10/2011. 
 

5. 21/10/2011 – Aprova a minuta do contrato de aquisição de serviços de circuitos 
especiais de transporte escolar para o ano lectivo 2011/2012, adjudicado à empresa 
Jaime Lopes Dias, Lda., por deliberação de 21/10/2011. 
 

6. 21/10/2011 – Aprova a minuta do contrato de aquisição de serviços de circuitos 
especiais de transporte escolar para o ano lectivo 2011/2012, adjudicado à empresa 
Alberto Gadanho de Carvalho, Lda., por deliberação de 21/10/2011. 
 

7. 21/10/2011 – Aprova a minuta do contrato de aquisição de serviços de circuitos 
especiais de transporte escolar para o ano lectivo 2011/2012, adjudicado à empresa 
Parente & Silva, Lda, por deliberação de 21/10/2011. 
 

8. 27/10/2011 – Aprova a minuta do contrato de aquisição de serviços de circuitos 
especiais de transporte escolar para o ano lectivo 2011/2012, adjudicado à empresa 
Afonso & Pereira, Lda, por deliberação de 21/10/2011. 
 

9. 27/10/2011 – Aprova a minuta de contrato de aquisição de serviços de circuitos 
especiais de transporte escolar para o ano lectivo 2011/2012, adjudicado à empresa 
Táxis Neve da Serra, Lda., por deliberação de 21/10/2011. 
 

10. 31/10/2011 - Aprova a 14ª. alteração ao orçamento da despesa e plano plurianual de 
investimentos do ano de 2011, documento apenso à acta. 

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

a) Censos 2011 
 
Presente o oficio ref.ª 202/CD/2011, datado de 01/09/2011, do Instituto Nacional de Estatística, 
relativo ao pedido de esclarecimentos solicitado pelo Município da Covilhã, através de ofício 
ref.ª GAP-1143/2011, de 08/08/2011, no qual são solicitadas informações e esclarecimentos 
sobre os resultados preliminares dos Censos 2011, documentação previamente distribuída aos 
Senhores Vereadores na sequência da intervenção sobre este assunto proferida na reunião 
ordinária de 07/10/2011, pelo Senhor Vereador Pedro Silva, na qual deu conta das implicações 
que, em seu entender, poderão advir ao nível das finanças locais e eventualmente da reforma 
administrativa, caso os resultados dos Censos 2011 venham a ser confirmados ou validados 
pelo Município, referindo terem sido pedidos esclarecimentos ao INE, designadamente quanto 
aos métodos utilizados e controlo do processo censitário, questões que comparativamente com 
outros municípios, merecem ser devidamente esclarecidas, o que ainda não foi cabalmente 
respondido e concretizado pelo INE. 
 
No uso da palavra, o Senhor Vereador Pedro Silva voltou a chamar a atenção para as questões 
relevantes que o Município colocou ao INE e não respondidas em concreto. 
 
O Senhor Vereador Victor Pereira emitiu opinião, que uma das possibilidades de resolução 
deste problema era o assunto ser esclarecido de viva voz em reunião com os responsáveis do 
INE. Outro seria aguardar-se pelos resultados definitivos e agir-se em conformidade. 
 
O Senhor Vereador Pedro Silva disse ser seu entendimento que se o INE tivesse querido 
responder às questões colocadas, já o teria feito; que a questão não são os resultados do 
Município da Covilhã, mas sim as dúvidas que levantam em função dos resultados de outros 
Municípios com as mesmas características. 
 
A Câmara deliberou aguardar pela publicação dos resultados dos Censos 2011, 
reservando-se no direito de, a todo o tempo, reconhecer ou validar tais resultados. 
 
 
 
 

b) Orçamento, Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimento, Plano de 
Actividades Municipais para 2012, Mapas de Pessoal e actualização da Tabela de 
Taxas, Compensações e Outras Receitas do Município 
 

Presente a proposta de Orçamento para 2012, as Grandes Opções do Plano, o Plano Plurianual 
de Investimento, o Plano de Actividades Municipais, os Mapas de Pessoal da Autarquia e 
proposta de actualização da Tabela de Taxas, Compensações e Outras Receitas do Município. 
 
As propostas foram apresentadas pelo Senhor Vereador Luís Barreiros que salientou as fortes 
restrições impostas pelas receitas expectáveis, especialmente as que têm proveniência do 
Orçamento de estado, que voltam a diminuir drasticamente e que restringem significativamente 
a capacidade de resposta do Município às múltiplas solicitações. 
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Relativamente ao Orçamento para 2012, que totaliza o montante de 78.357.236,00 €, foi 
previsto em receitas correntes o valor de 26.448.537,00 €, do qual, a rúbrica impostos 
municipais, representa o maior peso com 9,2 % daquele valor e as transferências correntes com 
12%. Quanto às receitas de capital, previstas em 51.903.699,00 €, estas resultam principalmente 
da alienação de bens e de transferências de capital. 
A estas receitas, correntes e de capital, acrescem outras receitas no valor de 5.000,00 €, que no 
seu conjunto, equilibram o orçamento da despesa, na qual se inscreveram o maior número de 
projectos compatíveis com os princípios antes referidos, apostando-se fundamentalmente, na 
continuidade de projectos transitados do ano anterior, sem prejuízo de outros que se tornem 
imprescindíveis ao desenvolvimento. 
 
O Senhor Presidente disse que em relação ao ano anterior se prevê uma redução das receitas na 
ordem de 1.500.000,00 €, incluindo o valor 650.000,00 € do FEF transferido para os 
Municípios, situação que obriga a uma maior contenção no investimento, mantendo-se todavia 
os projectos do Parque Florestal Alexandre Aibéo, Elevadores da Goldra e de São João, 
Alargamento da Rua Marquês d’Ávila e Bolama junto ao Colégio das Freiras e a 
Requalificação do espaço junto à Biblioteca da UBI, entre outros, e ainda manter o mesmo 
nível de tesouraria. 
Relativamente às despesas com pessoal estão previstas as verbas necessárias ao número de 
postos de trabalho existentes e às necessidades para o ano de 2012, seja por tempo 
indeterminado ou por tempo determinado, neste último caso com uma verba orçamentada de 
199.100,00 € para postos de trabalho previstos e não ocupados, constantes dos Mapas de 
Pessoal anexos à proposta de Orçamento. 
 
Quanto à proposta da actualização da Tabela de Taxas, Compensações e Outras Receitas do 
Município, disse que o aumento de 3,1% com base na previsão da inflação referida na proposta 
de Orçamento de Estado para o ano 2012, não representa, em termos globais, aumento 
significativo do volume da receita. 
 
Por último, o Senhor Presidente informou que os documentos em apreciação seriam objecto de 
votação na próxima reunião do Executivo, no dia 18/11/2011, e submetidos à Assembleia 
Municipal para agendamento na sessão do dia 9 de Dezembro próximo. 
 
A Câmara deliberou votar o Orçamento, Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de 
Investimento, Plano de Actividades Municipais para 2012, Mapas de Pessoal e 
actualização da Tabela de Taxas, Compensações e Outras Receitas do Município na 
próxima reunião ordinária pública de 18/11/2011. 
 
 
 

c) Execução Orçamental do 3º Trimestre de 2011 
 
Foi dada a conhecer a situação financeira do Município e o grau de execução orçamental 
correspondente ao 3º. trimestre de 2011. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
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d) Protocolos de Colaboração 
 

RUDE – Associação de Desenvolvimento Rural 
 
Presente minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã e a 
RUDE – Associação de Desenvolvimento Rural, tendo como objecto o apoio da Câmara 
Municipal na produção de um livro sobre o mundo rural que enalteça e seja repositório de todas 
as acções desenvolvidas pela RUDE nesse domínio, nos últimos anos, designadamente na 
execução de programas comunitários Leader, através  de uma comparticipação no valor de 
1.250,00 €, documento apenso à acta. 
 
A Câmara, com a ausência do Senhor Presidente e do Senhor Vereador Luís Barreiros, 
que manifestaram impedimento legal, deliberou aprovar a celebração de protocolo de 
colaboração entre o Município da Covilhã e a RUDE - Associação de Desenvolvimento 
Rural, tendo em vista o patrocínio da Câmara Municipal na produção de um livro sobre o 
mundo rural, comparticipando a iniciativa com um apoio no valor de 1.250,00 €. 
 
 

e) Direito de Preferência 
 
Presente a informação n.º 34, datada de 06/09/2011, do Departamento de Planeamento e 
Ordenamento do Território, relativa ao direito de preferência na transmissão entre particulares 
de edifício localizado nas Penhas da Saúde, propriedade de Júlio Mendes da Silva. 
 
O Departamento de Planeamento e Ordenamento do Território informa tratar-se de uma parcela 
de terreno com edificação existente, localizada fora do actual perímetro urbano do PDM e na 
Zona G do Plano de Urbanização das Penhas da Saúde, cuja proposta não prevê a sua 
classificação como solo urbano com capacidade para a construção, nem qualquer acção 
urbanística que envolva a edificação em causa. 
  
A Câmara, com base na informação do Departamento de Planeamento e Ordenamento do 
Território, deliberou não exercer o direito de preferência sobre a transmissão do imóvel 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 739º e descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Covilhã sob o n.º 284/19960419, propriedade de Júlio Mendes da Silva. 
 
 
Presente pedido da Conservatória do Registo Predial, Comercial e Automóvel da Covilhã 
efectuado por correio electrónico, sobre a existência ou não de eventuais direitos de preferência 
relativamente a um prédio localizado na freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis, inscrito 
na matriz daquela freguesia sob ao art.º 651º, fracção E, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Covilhã sob o n.º 406/20030910-E. 
 
O Senhor Eng.º Leopoldo Santos, Coordenador do Departamento de Obras, informa não haver 
interesse da Câmara na aquisição do imóvel. 
 
A Câmara, com base na informação do Sr. Eng.º Leopoldo, deliberou não exercer direito 
de preferência na aquisição da fracção “E” do edifício sito em Barroca Grande, freguesia 
de Aldeia de S. Francisco de Assis, inscrito na matriz predial sob ao art.º 651º e descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 406/20030910-E. 
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f) Aquisição de Imóvel – escritura de compra e venda 
   
Presente a informação n.º 344, datada de 26/10/2011, da Secção do Património Municipal, 
respeitante ao processo de aquisição do edifício sito em Senhora do Rosário/Largo da Senhora 
do Rosário, com a área de 130,00 m², freguesia de Santa Maria, inscrito na matriz predial sob o 
art.º 165º, a confrontar do norte com Rua Alexandre Herculano, sul e nascente com Largo da 
Senhora do Rosário e do poente com Rua José Espiga, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Covilhã sob o n.º 754/20101025, propondo, para efeitos de outorga da escritura que a 
Câmara delibere, expressamente, pela aquisição do bem imóvel constante no contrato-promessa 
de compra e venda, cuja minuta foi aprovada pela Câmara Municipal em reunião de 
02/07/2010. 
 
A Câmara deliberou adquirir o edifício sito em Senhora do Rosário/Largo da Senhora do 
Rosário, com a área de 130,00 m², freguesia de Santa Maria, inscrito na matriz predial sob 
o art.º 165º, a confrontar do norte com Rua Alexandre Herculano, sul e nascente com 
Largo da Senhora do Rosário e do poente com Rua José Espiga, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 754/20101025, pelo valor de 
35.000,00 €, aos proprietários César Augusto Vieira Romão e Outros. 
 

h) Resolução de contratos de empreitada 
 

- Empreitada de Requalificação do Largo 5 de Outubro 
 

Presente pedido da empresa José Manuel Pinheiro Madaleno – Unipessoal, Lda., por carta 
datada de 29/09/2011, solicitando esclarecimentos relativos à execução do contrato da obra de 
Requalificação do Largo 5 de Outubro, outorgado em 11/12/2006 e objecto de cessão contratual 
em 28/11/2008. 
Os serviços do Departamento de Obras informam que não foram executados quaisquer 
trabalhos. 
 
A Câmara, com fundamento de que não foram executados quaisquer trabalhos, deliberou 
resolver o contrato da empreitada da obra Requalificação do Largo 5 de Outubro, 
celebrado com a empresa José Manuel Pinheiro Madaleno – Unipessoal, Lda., e autorizar 
a liberação da caução prestada. 
 
 
 
 - Empreitada de Requalificação da Rua Francisco Leal, na Boidobra 
 
Presente pedido da empresa José Manuel Pinheiro Madaleno – Unipessoal, Lda., por carta 
datada de 29/09/2011, solicitando esclarecimentos relativos à execução do contrato da 
empreitada de Requalificação da Rua Francisco Leal, na Boidobra, outorgado em 09/12/2008. 
 
Os serviços do Departamento de Obras informam que a obra não foi executada por não estar 
concluída a compra de terrenos necessários. 
 
A Câmara, com fundamento de que não foram executados quaisquer trabalhos, deliberou 
resolver o contrato da empreitada da obra Requalificação da Rua Francisco Leal, na 
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Boidobra, celebrado com a empresa José Manuel Pinheiro Madaleno – Unipessoal, Lda., e 
autorizar a liberação da caução prestada. 
 
 

i) Sporting Clube da Covilhã – proposta 
 
Presente proposta do Senhor Presidente, datada de 31/10/2011, respeitante à execução dos 
contratos-programa de desenvolvimento desportivo celebrados com o Sporting Clube da 
Covilhã, em que propõe face aos prazos previstos nos referidos contratos sem que se 
efectivasse, até à data, o compromisso assumido por aquela colectividade, que o valor previsto 
no contrato celebrado em 23/09/2010, correspondente a compensação por financiamento 
bancário, fique sem efeito por decorrência do prazo de cabimentação orçamental. 
No mesmo âmbito e em relação ao contrato-programa celebrado em 20/07/2011, propõe a 
caducidade da atribuição do valor de 75.000,00 €, se não for notificada a Câmara Municipal da 
sua efectivação até ao final do corrente ano, documento apenso à acta. 
 
A Câmara deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente, dando por sem efeito a 
compensação estabelecida no contrato-programa celebrado em 23/09/2010, no que diz 
respeito ao financiamento bancário, não efectivado, pelo Sporting Clube da Covilhã, e no 
mesmo âmbito, em relação ao contrato-programa celebrado em 20/07/2011, a caducidade 
da atribuição do valor de 75.000,00 €, se a Câmara Municipal não for notificada da sua 
efectivação até ao final do corrente ano. 
 
 

j) Fornecimento de Proposta de Revisão do Plano Director Municipal 
 
Presente informação n.º 52, datada de 31/10/2011, do Júri do concurso para fornecimento da 
proposta de Revisão do PDM da Covilhã, propondo que a Câmara delibere, no âmbito do 
procedimento de concurso limitado com prévia qualificação, face a circunstâncias imprevistas e 
supervenientes constantes da referida informação, e nos termos do disposto nas alíneas c) e d) 
do n.º 1 do art.º 79º do Código da Contratação Pública, alterar as peças do procedimento de 
forma a incluir nas obrigações do adjudicatário a elaboração e fornecimento da planta de 
Reserva Ecológica Nacional do Concelho da Covilhã, conforme o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 
22 de Agosto, deixando a sua disponibilização de constar como obrigação da Câmara Municipal 
e, consequentemente, a revogação da deliberação de 20/05/2011, nos termos do disposto no n.º 
2 do art.º 80º do CCP, encarregando os serviços de proporem a abertura de novo procedimento 
de contratação pública, no prazo máximo de seis meses a contar da data da notificação da 
decisão de revogar a decisão de contratar, indemnizando-se os candidatos que o venham a 
requerer, no montante correspondente ao valor do pagamento das peças do procedimento que 
estes adquiriram. 
 
A Câmara, com base na informação do Júri do concurso de fornecimento da proposta de 
revisão do PDM da Covilhã, deliberou nos termos do disposto nas alíneas c) e d) do n.º 1 
do art.º 79º do Código da Contratação Pública, alterar as peças do procedimento de forma 
a incluir nas obrigações do adjudicatário a elaboração e fornecimento da planta de 
Reserva Ecológica Nacional do Concelho da Covilhã, conforme o Decreto-Lei n.º 
166/2008, de 22 de Agosto e, consequentemente, revogar a deliberação de 20/05/2011, nos 
termos do disposto no n.º 2 do art.º 80º do CCP, encarregando os serviços de proporem a 
abertura de novo procedimento de contratação pública, no prazo máximo de seis meses a 
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contar da data da notificação da decisão de revogar a decisão de contratar, indemnizando 
os candidatos que o venham a requerer, do montante correspondente ao valor do 
pagamento das peças do procedimento que adquiriram. 
 
 

k) Cessão de posição contratual 
 
Presente pedido da empresa Consequi Construções, S.A., por carta de 02/11/2011, solicitando 
autorização para a cessão da posição contratual que detém na concessão/exploração e 
construção de um Parque de Estacionamento e construção dos respectivos acessos na zona da 
Estação,  a favor da empresa Lambelho & Ramos, Lda. 
 
A Câmara deliberou autorizar a cessão da posição contratual da concessão/exploração e 
construção de um Parque de Estacionamento e construção dos respectivos acessos na zona 
da Estação, detida pela Consequi Construções, S.A., a favor da empresa Lambelho & 
Ramos, Lda. 
 
 

l) Rescisão de contrato de prestação de serviços 
 
 Presente pedido da empresa Declive Ordenado Serviços de Engenharia, Unipessoal, Lda., por 
carta datada de 31/10/2011, solicitando a rescisão do contrato de prestação de serviços de 
fiscalização técnica de empreitadas que lhe foi adjudicada por deliberação de 01/07/2011, com 
efeitos a partir de 31/10/2011. 
O Senhor Engº. Leopoldo Santos, Coordenador do Departamento de Obras, informou que a 
fiscalização das empreitadas iria efectuar-se com recurso a um técnico recentemente contratado 
a termo. 
 
A Câmara deliberou aceitar o pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços de 
fiscalização técnica de empreitadas formulado pela empresa Declive Ordenado, Serviços 
de Engenharia, Unipessoal, Lda., sem quaisquer contrapartidas.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        



 
 
ACTA DA REUNIÃO DE 04/11/2011 
 

 

5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 
 

a) Recepções Provisórias: 
 

- Trabalhos de Drenagem e de Ampliação da Rede Exterior de Incêndios na Piscina 
do Teixoso 

 
A coberto da informação n.º 502, datada de 24/10/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
foi presente o auto de recepção provisória da obra de Trabalhos de Drenagem e de Ampliação 
da Rede Exterior de Incêndios na Piscina do Teixoso, onde se conclui que pode ser recebida. 
 
A Câmara deliberou homologar o auto de recepção provisória da empreitada da obra de 
Trabalhos de Drenagem e de Ampliação da Rede Exterior de Incêndios na Piscina do 
Teixoso. 
 
 

b) Recepções Definitivas: 
 

- Obra de Repavimentação de Arruamentos no Canhoso 
 
A coberto da informação n.º 514, datada de 19/10/2011, 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 Repavimentação de Arruamentos no 
Canhoso. 
 
 - Obra de Tratamento do Fundo da Piscina Municipal da Covilhã 
 
A coberto da informação n.º 515, datada de 19/10/2011, 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 Tratamento do Fundo da Piscina 
Municipal da Covilhã. 
 
 - Requalificação Urbana da Calçada de S. Martinho  
 
A coberto da informação n.º 522, datada de 25/10/2011, 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 Requalificação Urbana da Calçada de 
S. Martinho. 
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 - Empreitada da Obra de Demolição de um Edifício em Vila do Carvalho 
 
A coberto da informação n.º 521, datada de 25/10/2011, 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 Demolição de um Edifício em Vila do 
Carvalho. 
 
 

c) Contas Finais: 
 

- Empreitada de Instalação de Rede Eléctrica e Telecomunicações nas Novas 
Instalações do Departamento de Urbanismo 

 
A coberto da informação n.º 512, da Divisão de Empreitadas e Projectos, foi presente a conta 
final da empreitada de Instalação de Rede Eléctrica e Telecomunicações nas Novas Instalações 
do Departamento de Urbanismo, cujos trabalhos importaram em 117.617,73 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Instalação de Rede Eléctrica 
e Telecomunicações nas Novas Instalações do Departamento de Urbanismo. 
 
 
 - Empreitada de Trabalhos de Drenagem e de Ampliação da Rede Exterior de 

Incêndios na Piscina do Teixoso 
 
A coberto da informação n.º 503, da Divisão de Empreitadas e Projectos, foi presente a conta 
final da empreitada de Trabalhos de Drenagem e de Ampliação da Rede Exterior de Incêndios 
na Piscina do Teixoso, cujos trabalhos importam em 8.920,68 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Trabalhos de Drenagem e de 
Ampliação da Rede Exterior de Incêndios na Piscina do Teixoso.  
 
 

d) Trabalhos a menos 
 

- Empreitada da Obra de Beneficiação do Jardim de Infância “Os Loureiros” – 
Tortosendo 

 
Presente a informação nº. 511 da Divisão de Empreitadas e Projectos, datada de 19/10/2010, 
dando conta que a execução de um telheiro exterior com 30 m², prevista na obra de 
Beneficiação do Jardim de Infância “Os Loureiros” em Tortosendo, no valor de 4.950,00 €, não 
se adequa às necessidades existentes, para além de reduzir o espaço exterior ao ar livre, 
propondo não sejam executados os respectivos trabalhos, os quais devem considera-se trabalhos 
a menos. 
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A Câmara deliberou autorizar a não realização de trabalhos, considerados trabalhos a 
menos, no valor de 4.950,00 €, a deduzir ao preço contratual, na obra de Beneficiação do 
Jardim de Infância “Os Loureiros” – Tortosendo. 
 
 

e) Revisão de Preços 
 

- Conservação no Edifício Principal da Câmara Municipal da Covilhã 
 
Presente a informação n.º 501, datada de 17/10/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do mapa do cálculo definitivo da revisão de preços do contrato da empreitada de 
Conservação no Edifício Principal da Câmara Municipal da Covilhã, aceite pelo adjudicatário e 
que totaliza o valor de 802,50 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a revisão de preços do contrato da empreitada de 
Conservação no Edifício Principal da Câmara Municipal da Covilhã, adjudicada à 
empresa José Manuel Pinheiro Madaleno – Unipessoal, Lda., no valor total de 802,50 €. 
 
 

- Requalificação Urbana da Estrada Municipal EM 504 entre a Lanofabril e a 
Ponte de Cantar Galo  

 
Presente informação n.º 525, datada de 25/10/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do mapa do cálculo definitivo da revisão de preços do contrato da empreitada de 
Requalificação Urbana da Estrada Municipal EM 504 entre a Lanofabril e a Ponte de Cantar 
Galo, aceite pelo adjudicatário e que totaliza o valor de 372,85 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a revisão de preços do contrato de empreitada de 
Requalificação Urbana da Estrada Municipal EM 504 entre a Lanofabril e a Ponte de 
Cantar Galo, adjudicada à empresa José Manuel Pinheiro Madaleno – Unipessoal, Lda., 
no valor total de 372,85 €. 
 
 
 - Ampliação do Cemitério de Verdelhos – Freguesia de Verdelhos 
 
Presente informação n.º 505, datada de 17/10/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
acompanhada do mapa do cálculo definitivo da revisão de preços do contrato da empreitada de 
Ampliação do Cemitério de Verdelhos – Freguesia de Verdelhos, aceite pelo adjudicatário e 
que totaliza o valor de 1.320,02 €. 
 
A Câmara deliberou aprovar a revisão de preços do contrato de empreitada de Ampliação 
do Cemitério de Verdelhos – Freguesia de Verdelhos, adjudicada à empresa OPSAN – 
Sociedade de Construções, Lda., no valor de 1.320,02 €. 
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f) Sinalização, Trânsito e Estacionamento 
 
- Alteração à Sinalização Vertical de Trânsito existente na Rua Augusto de 

 Aguiar, Estacionamento dos Transportes Urbanos da Covilhã – Covibus 
 (Terminal 1) 

 
Presente informação n.º 85/2011, datada de 18/10/2011, da Divisão de Serviços Operativos, 
propondo a alteração à sinalização Vertical de Trânsito existente na Rua Augusto de Aguiar, 
Estacionamento dos Transportes Urbanos da Covilhã – Covibus (Terminal 1). 
 
A Câmara deliberou aprovar a Alteração à Sinalização Vertical de Trânsito existente na 
Rua Augusto de Aguiar, Estacionamento dos Transportes Urbanos da Covilhã – Covibus 
(Terminal 1). 
 
 
 - Rua Dr. José Mendes de Matos – Bº dos Penedos Altos 
 
Presente informação n.º 83/2011, datada de 27/09/2011, da Divisão de Serviços Operativos, 
propondo, a requerimento de Maria Dolores Gomes Quintela Mesquita, que se proceda a 
marcação horizontal da marca M12 – linha contínua amarela, junto ao limite da faixa de 
rodagem. 
 
A Câmara deliberou proceder à marcação horizontal da marca M12 – linha contínua 
amarela e correcção do piso da via na Rua Dr. José Mendes de Matos – Bº dos Penedos 
Altos. 
 
 

g) Requalificação do Cruzamento da Rua Marquês d’Avila e Bolama com a Rua José 
Ramalho 

 
Presente informação n.º 526, datada de 20/06/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 
propondo a aprovação do projecto, do programa de concurso, do caderno de encargos e do 
mapa de medições para a Requalificação do Cruzamento da Rua Marquês d’Avila e Bolama 
com a Rua José Ramalho. 

 
A Câmara deliberou aprovar o projecto, o programa de concurso, o caderno de encargos 
e o mapa de medições da obra de Requalificação do Cruzamento da Rua Marquês d’Avila 
e Bolama com a Rua José Ramalho. 
 

 
h) Alargamento de Arruamento e Arranjo Urbanístico na Rua Marquês d’Ávila e 

Bolama 
 

Presente informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, datada de 27/10/2011, propondo a 
aprovação do projecto de Alargamento de Arruamento e Arranjo Urbanístico na Rua Marquês 
d’Avila e Bolama – Santa Maria – Covilhã. 

 
A Câmara deliberou aprovar o Projecto de Alargamento e Arranjo Urbanístico na Rua 
Marquês d’Àvila e Bolama – Santa Maria – Covilhã. 
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i) Quartel da GNR para o Subagrupamento Táctico de Busca, Resgate e Montanha 
da Serra da Estrela 

 
Presente informação da Divisão de Empreitadas e Projectos, datada de 30/09/2011, propondo a 
aprovação do Projecto do Quartel da GNR para o Subagrupamento Táctico de Busca, Resgate e 
Montanha da Serra da Estrela. 
 
A Câmara deliberou aprovar o projecto do Quartel da GNR para o subagrupamento 
Táctico de Busca, Resgate e Montanha da Serra da Estrela. 
 
 

j) Ampliação do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da povoação do Barco I, 
com leito de macrófitas 

 
Presente informação do Departamento de Obras, datada de 24/10/2011, que a requerimento da 
AdS – Águas da Serra, SA, propõe a aprovação do projecto de Ampliação do Sistema de 
Tratamentos de Águas Residuais da Povoação do Barco I, com leito de macrófitas. 

 
A Câmara deliberou aprovar o projecto de Ampliação do Sistema de Tratamentos de 
Águas Residuais da Povoação do Barco I, com leito de macrófitas. 

 
 
k) Construção da ETAR – Rede de drenagem de Águas Pluviais de Taliscas 
 

Presente informação do Departamento de Obras, datada de 24/10/2011, que a requerimento da 
AdS – Águas da Serra, SA, propõe a aprovação do projecto de Construção da ETAR – Rede de 
drenagem da Águas Pluviais de Taliscas. 
 
A Câmara deliberou aprovar o projecto de Construção da ETAR – Rede de drenagem de 
Águas Pluviais de Taliscas. 

 
 

l) Ampliação do Cemitério do Paul – Declaração de Interesse Municipal 
 
Presente a coberto da informação n.º 385, datada de 04/08/2011, da Divisão de Empreitadas e 
Projectos, o projecto de Ampliação do Cemitério do Paul, cuja localização se insere em área da 
REN. 
 
A Câmara deliberou aprovar o projecto de Ampliação do Cemitério do Paul 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. 
 
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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5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
 

a) Grupo Desportivo e Recreativo Sarzedense 
 
Presente proposta do Sr. Vereador Pedro Silva, datada de 02/11/2011, que considerando a 
actividade desportiva e cultural do Grupo Desportivo e Recreativo Sarzedense, propõe a 
atribuição de um subsídio no valor de 250,00 €, para fazer face às despesas inerentes à 
realização da 13.º Edição do Grande Prémio das Castanhas em Atletismo. 
 
A Câmara deliberou conceder ao Grupo Desportivo Recreativo Sarzedense um subsídio 
no valor de 250,00 €, para fazer face às despesas inerentes à realização da 13ª Edição do 
Grande Prémio das Castanhas em Atletismo. 
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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 10,00 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 18.845,37 €. 
 
 
 
 
 
O Presidente ____________________________________________________________ 
 
 
 
A Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos 
Humanos____________________________________________________________________ 
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