ACTA DA REUNIÃO DE 18/11/2011

CÂMARA MUNICIPAL
DA
COVILHÃ

TEXTO DEFINITIVO DA ACTA Nº 21/2011

Da reunião ordinária pública realizada no dia 18 de Novembro de 2011, iniciada às 09,05 horas
e concluída às 09,20 horas.
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ACTA DA REUNIÃO DE 18/11/2011

ABERTURA

ACTA Nº 21/2011

Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano dois mil e onze, nesta cidade da Covilhã e no
edifício onde funciona a Assembleia Municipal, na Rua do Castelo, realizou-se a reunião
ordinária pública da Câmara Municipal da Covilhã, sob a presidência do Senhor Presidente
Carlos Alberto Pinto, estando presentes o Senhor Vice-Presidente Pedro Miguel Abreu da Silva
e os Senhores Vereadores Victor Manuel Pinheiro Pereira, João Manuel Proença Esgalhado,
Luís Manuel Fino Gil Barreiros, Maria da Graça Guilherme d’Almeida Sardinha, Rui Paulo da
Silva Rosa e Pedro Miguel dos Santos Farromba.
O Senhor Presidente justificou a ausência 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 09,05 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

a) AGENDA
Por ter sido reconhecida a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos, foi
deliberado incluir na ordem de trabalhos os seguintes pontos:
NO DU:
b) Cauções de loteamentos
NO DECD:
e) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da EB1 e JI do
Refúgio
f) Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã – autorização de despesa
g) Participação em The World Orchestra – autorização de despesa

b) APROVAÇÃO DE ACTAS
Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião ordinária do dia 04 de Novembro de
2011, documento que previamente havia sido distribuído.
A Câmara deliberou aprovar a acta apresentada.

c) BALANCETE
Presente o balancete do dia de ontem, documento que fica apenso à acta, e que apresenta os
seguintes valores:
. Total de Disponibilidades: 6.300.184,67 € (seis milhões, trezentos mil, cento e oitenta e quatro
euros e sessenta e sete cêntimos)
. Documentos: 20.585,84 € (vinte mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro
cêntimos)
. Dotações Orçamentais: 5.260.696,75 € (cinco milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e
noventa e seis euros e setenta e cinco cêntimos)
. Dotações não Orçamentais: 1.039.487,92 € (um milhão, trinta e nove mil, quatrocentos e
oitenta e sete euros e noventa e dois cêntimos)
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4. DESPACHOS
Presentes os despachos do Senhor Presidente com data e conteúdo seguintes:
1. 28/10/2011 - Adjudica, na sequência de procedimento por ajuste directo, com consulta a
uma entidade, o fornecimento e aplicação de pavimento no Jardim de Infância do
Canhoso, à empresa Tecnat – Tecnologias de Acabamentos, Lda., pelo valor de
9.180,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, prazo de 30 dias, bem como a
dispensa de contrato escrito.
2. 08/11/2011 – Adjudica, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº. 2 do artº. 20º. do
Código dos Contratos Públicos, à Cooperativa Agrícola dos Fruticultores da Cova da
Beira, pelo valor de 12.150,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o
fornecimento e distribuição de fruta aos alunos dos estabelecimentos do 1º. Ciclo do
ensino básico.
3. 09/11/2011 – Determina, nos termos e para efeitos do disposto nos artºs. 311º., 312º. e
315º. do Código dos Contratos Públicos, modificação ao contrato de fornecimento de
combustíveis celebrado em 07/09/2009 com a empresa Repsol Portuguesa, SA, com
fundamento em circunstâncias supervenientes, designadamente a necessidade de
garantir a continuidade do funcionamento das máquinas de trabalho na obra de
construção/alargamento da estrada municipal 512, cujo acréscimo, no valor de
34.272,26 €, sem inclusão de IVA, será aditado ao montante previsto no contrato.
4. 10/11/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a aquisição de
serviços de seguro do ramo – multirriscos patrimoniais, à Companhia de Seguros
Fidelidade – Mundial, SA, pelo valor de 46.948,35 € e prazo de 12 meses, bem como
aprova a minuta do respectivo contrato.
5. 10/11/2011 - Não adjudica a empreitada de ampliação do Cemitério do Teixoso, cujo
concurso público foi aberto por deliberação de 02/02/2009, 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 as restrições financeiras, dando-se conhecimento às
entidades concorrentes e descabimentação da verba cativa.
6. 11/11/2011 – Adjudica à empresa Iluminações Teixeira Couto, Lda., 2.º classificado, no
procedimento de concurso, a prestação de serviços de aluguer de ornamentação natalícia
para o ano de 2011, pelo valor de 14.000,00 €, face à recusa da contratação por parte da
empresa Secos, Lda., graduada em 1º. lugar no concurso, e determina participação do
facto à ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, para efeitos de
procedimento contra-ordenacional.
7. 17/11/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para o Fornecimento e
Montagem de 75 Ossários para o Cemitério Municipal, determina a abertura de
concurso através de procedimento por ajuste directo com consulta à empresa
Necropolis, Lda., bem como aprova a constituição do respectivo Júri.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.
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Presentes os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros com data e conteúdo seguintes:
1. 07/11/2011 - Aprova a 15ª. alteração ao orçamento da despesa e plano plurianual de
investimentos do ano de 2011, documento apenso à acta.
2. 10/11/2011 – Aprova a minuta do contrato de Transporte e Fornecimento de Refeições a
quente a estabelecimentos de ensino básico do primeiro ciclo e educação pré-escolar da
rede pública no ano lectivo 2011/2012, no período de Setembro de 2011 a Julho de 2012
e ano lectivo 2012/2013 no período de Setembro de 2012 a Julho de 2013, adjudicado à
empresa O Papagaio Traquina – Unipessoal, Lda., por deliberação de 07/10/2011.
3. 10/11/2011 – Aprova a minuta do contrato de Fornecimento de Materiais de Construção
Civil para um muro no empreendimento da Data Center, adjudicado à empresa Tecnat –
Tecnologias de Acabamentos, Lda., por deliberação de 04/11/2011.
4. 10/11/2011 – Aprova a minuta de contrato de Fornecimentos diversos para o Jardim de
Infância do Canhoso, adjudicado à empresa Tecnat – Tecnologias de Acabamentos, Lda.
5. 11/11/2011 – Aprova a minuta do contrato de Fornecimento
Combustíveis/aditamento, adjudicado à empresa Repsol Portuguesa, S.A.

de

6. 14/11/2011 – Aprova a minuta do contrato de cessão à empresa Lambelho & Ramos,
Lda., da Concessão/Exploração de um Parque de Estacionamento e Construção dos
Respectivos Acessos na Zona da Estação, na sequência da deliberação de 04/11/2011.
7. 14/11/2011 – Aprova a minuta do contrato de aluguer de Ornamentação Natalícia para o
ano de 2011, adjudicado à empresa Iluminações Teixeira Couto, Lda.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.
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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
Presentes protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal
nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, devidamente autorizadas pelas respectivas
Assembleias de Freguesia, mediante a cedência de meios financeiros que também se indicam,
documentos apensos à acta, no âmbito e com os objectivos seguintes:
Junta de
Freguesia
Peso
Vales do Rio

Objectivo
Obras de requalificação da sede da Junta de
Freguesia
Comparticipação dos custos inerentes a mão-de-obra
na execução de valetas na Rua das Roseiras e na Rua
do Carvalhal.

Verba a
transferir
10.000,00 €
7.000,00 €

A Câmara deliberou aprovar a celebração dos protocolos apresentados.

b) Orçamento para 2012, Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de
Investimento, Plano de Actividades Municipais, Mapas de Pessoal e actualização
da Tabela de Taxas, Compensações e Outras Receitas do Município
Presente a proposta de Orçamento para 2012, Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de
Investimento, Plano de Actividades Municipais, acompanhada dos Mapas de Pessoal e
actualização da Tabela de Taxas, Compensações e Outras Receitas do Município,
documentação apreciada na reunião ordinária de 4 de Novembro, documentos apensos à acta.
A Câmara, com a abstenção do Senhor Vereador Victor Pereira e da Senhora Vereadora
Graça Sardinha, deliberou aprovar o Orçamento para 2012, Grandes Opções do Plano,
Plano Plurianual de Investimento, Plano de Actividades Municipais, Mapas de Pessoal e
actualização da Tabela de Taxas, Compensações e Outras Receitas do Município.
Os Senhores Vereadores Victor Pereira e Graça Sardinha apresentaram declaração de
voto, documento anexo à acta.
Mais foi deliberado remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, nos termos
do disposto nas alíneas c) do nº. 2 e a) do nº. 6 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, para os
efeitos previstos nas alíneas b) e o) do nº. 2 do artº. 53º. do mesmo diploma legal.
c) 2ª Revisão ao Orçamento de 2011
Presente com a informação nº. 29/2011, de 17/11/2011, da Secção de Contabilidade, a 2ª.
Revisão ao Orçamento, Grandes Opções do Plano Plurianual de Investimentos do ano de 2011,
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respeitante à utilização do saldo da gerência anterior, no montante de 4.298.255,12 €,
documento apenso à acta.
A Câmara deliberou aprovar a proposta de 2ª. Revisão do Orçamento e Grandes Opções
do Plano do ano de 2011.
Mais foi deliberado remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal nos termos do
disposto nas alíneas c) do nº. 2 e a) do nº. 6 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, para os
efeitos previstos na alínea b) do nº. 2 do artº. 53º. da mesma legislação.

d) Escritura de determinação de fracção – prédio na Rua António Augusto Aguiar
Presente informação n.º 357, datada de 10/11/2011, da Secção do Património Municipal, dando
conta que o espaço ocupado pela associação CCD Leões da Floresta, pertencente ao prédio
objecto de contrato de permuta celebrado em 17/09/2005 entre a Somague e o Município, com
vista à realização de obras de edificação e constituição do prédio em regime de propriedade
horizontal, encontra-se actualmente inscrito na matriz como fracção A daquele prédio urbano,
inscrito na matriz da Freguesia de S. Martinho sob o artigo 1988º e descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o n.º 316/19900611, pelo que torna-se necessário proceder à outorga de
escritura de determinação de fracção pelo valor de 100.000,00 €.
A Câmara deliberou proceder à outorga de escritura de determinação de fracção, pelo
valor de 100.000,00 €, respeitante à fracção autónoma “A” do prédio urbano submetido ao
regime de propriedade horizontal, inscrito na matriz da Freguesia de S. Martinho sob o
artigo 1988º, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 316/19900611 –
Fracção A, no seguimento e para cumprimento do estipulado na escritura de permuta
celebrada em 17/09/2005, exarada a fls. 75 a 76 verso, do livro 72, do Notário Privado do
Município.

e) Sinistralidade Automóvel
Presente informação nº. 353 da Secção do Património Municipal, datada de 03/11/2011, sobre a
sinistralidade automóvel dos veículos municipais no mês de Outubro, conforme indicado no
quadro seguinte:

Data

07/10/2011

Local

EN 230
Sítio da
Meia Légua

Matrícula
do Veículo

Condutor

68-23-VB

Carlos
Manuel
Serra
Pires

A Câmara tomou conhecimento.

Culpabilidade

Danos Visíveis
na
Viatura
Municipal

Danos
Visíveis na
Viatura do
Munícipe

Sem culpa

Pára-brisas
partido

------
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f) Águas da Serra, SA – Relatório e Contas de 2010
Presente o Relatório de Gestão e Contas de 2010 da Ads - Águas da Serra, remetido a coberto
do ofício ref.ª ADS-GID001-000406-2011, de 17/08/2011.
A Câmara tomou conhecimento.
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5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
a) Recepções Provisórias
- Remodelação de Edifício para Museu de Arte Sacra
A coberto da informação n.º 556, datada de 31/10/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente o auto de recepção provisória da obra de Remodelação de Edifício para Museu de
Arte Sacra, onde se conclui que pode ser recebida.
A Câmara deliberou homologar o auto de recepção provisória da obra de Remodelação de
Edifício para Museu de Arte Sacra.

b) Recepções Definitivas
- Beneficiação e Conservação das Instalações da Antiga Sede do I.P.J.
A coberto da informação n.º 544, datada de 31/10/2011, 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 Beneficiação e Conservação das
Instalações da Antiga Sede do I.P.J.

- Construção de um Polidesportivo nas Penhas da Saúde
A coberto da informação n.º 537, datada de 11/10/2011, 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 Construção de um Polidesportivo nas
Penhas da Saúde.

- Execução de Trabalhos Complementares na Escola Primária e Jardim de
Infância da Barroca Grande
A coberto da informação n.º 540, datada de 02/11/2011, 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 Execução de Trabalhos
Complementares na Escola Primária e Jardim de Infância da Barroca Grande.
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- Reabilitação da Zona Confinante com os Serviços Prisionais
A coberto da informação n.º 530, datada de 27/10/2011, 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 Reabilitação da Zona Confinante com
os Serviços Prisionais.

- Execução dos Arranjos Exteriores da Escola Primária de Santo António
A coberto da informação n.º 551, datada de 02/11/2011, 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 Execução dos Arranjos Exteriores da
Escola Primária de Santo António.

- Construção do Jardim e Via a Montante da Ponte do Rato
A coberto da informação n.º 538, datada de 15/09/2011, 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 Construção do Jardim e Via a
Montante da Ponte do Rato.

- Arranjo de Bancadas e Muro no Estádio Municipal José Santos Pinto
A coberto da informação n.º 541, datada de 31/10/2011, 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 Arranjo de Bancadas e Muro no
Estádio Municipal José Santos Pinto.

- Remodelação de Espaço para Academia Sénior da Covilhã
A coberto da informação n.º 542, datada de 31/10/2011, 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.
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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 Remodelação de Espaço para
Academia Sénior da Covilhã.

- Conservação do fogo situado na Rua Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco, r/c –
B, no Tortosendo
A coberto da informação n.º 543, datada de 31/10/2011, 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 Conservação do fogo situado na Rua
Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco, r/c – B, no Tortosendo.

- Demolição e Conservação de Edifícios na Rua 6 de Setembro
A coberto da informação n.º 545, datada de 31/10/2011, 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 e Conservação de Edifícios
na Rua 6 de Setembro.

- Adaptação, Beneficiação e Conservação Corrente da Cantina da Escola n.º 2 do
Tortosendo
A coberto da informação n.º 546, datada de 31/10/2011, 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 Adaptação, Beneficiação e
Conservação Corrente da Cantina da Escola n.º 2 do Tortosendo.

- Beneficiação e Adaptação de Moradia para o Posto da GNR do Tortosendo
A coberto da informação n.º 547, datada de 31/10/2011, 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 Beneficiação e Adaptação de Moradia
para o Posto da GNR do Tortosendo.
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- Construção de Salas de Aula na Biblioteca Municipal
A coberto da informação n.º 548, datada de 31/10/2011, 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 Construção de Salas de Aula na
Biblioteca Municipal.
- Impermeabilização do Terraço das Portas do Sol
A coberto da informação n.º 550, datada de 31/10/2011, 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 Impermeabilização do Terraço das
Portas do Sol.
- Conservação e Beneficiação das Bancadas do Estádio Municipal José Santos
Pinto
A coberto da informação n.º 549, datada de 31/10/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente 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 Conservação e Beneficiação das
Bancadas do Estádio Municipal José Santos Pinto.
- Remodelação e Beneficiação do Edifício da PSP
A coberto da informação n.º 552, datada de 31/10/2011, 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 Remodelação e Beneficiação do
Edifício da PSP.

c) Contas Finais
- Empreitada de Remodelação de Edifício para Museu de Arte Sacra
A coberto da informação n.º 555, datada de 03/11/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente a conta final da empreitada de remodelação de Edifício para Museu de Arte Sacra,
cujos trabalhos importaram em 124.943,41 €.
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A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de remodelação de Edifício para
Museu de Arte Sacra.

d) Prorrogação de prazo e suspensão de trabalhos
- Empreitada de Requalificação da E.M. 506-1 entre a Ponte Pedrinha e o
cruzamento com a EN 345-1 (1ª fase)
Presente a informação n.º 527, do Departamento de Obras e Serviço Operativos, datada de
26/10/2011, que a requerimento da empresa José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda.,
propõe a aprovação de suspensão do prazo de execução da obra de Requalificação da E.M. 5061 entre a Ponte Pedrinha e o cruzamento com a EN 345-1 (1ª Fase), por 97 dias, no período
compreendido entre 01 de Junho de 2011 e 05 de Setembro de 2011, assim como uma
prorrogação do prazo da empreitada por um período de 4 dias, no período compreendido entre
os dias 06 de Junho de 2011 e 09 de Setembro de 2011, devido à impossibilidade de execução
dos trabalhos de alargamento da estrada, por motivo de a REN Gasodutos apenas ter concedido
a autorização dos trabalhos do prolongamento da conduta do gasoduto e do respectivo poste no
dia 07 de Setembro de 2011.
A Câmara, de harmonia com o parecer do Senhor Eng.º Leopoldo Santos, deliberou
autorizar a suspensão do prazo de execução da obra de Requalificação da E.M. 506-1
entre a Ponte Pedrinha e o cruzamento com a EN 345-1 (1ª Fase), por 97 dias, no período
compreendido entre 01 de Junho de 2011 e 05 de Setembro de 2011, bem como aprovar a
prorrogação do prazo da empreitada por um período de 4 dias, no período compreendido
entre 06 e 09 de Setembro de 2011.
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5.3 – DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
a) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Canhoso – discussão pública
Presente com a informação n.º 53, datada de 14/11/2011, do Departamento de Planeamento e
Ordenamento do Território, a proposta de Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial do
Canhoso, instruída com todos os elementos processuais que permitem a análise e o
conhecimento das opções preconizadas e, consequentemente, submeter a proposta a discussão
pública, nos termos do n.º 3 do art.º 77º., do n.º 4 do art.º 148º. e do n.º 2 do art.º 149º. do
Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de
20 de Fevereiro,
A Câmara, de harmonia com a informação do Departamento de Planeamento e
Ordenamento do Território, deliberou:
1. Tomar conhecimento da proposta de Revisão do Plano de Pormenor da Zona
Industrial do Canhoso;
2. Determinar a abertura de um período para discussão pública, pelo prazo de 22
dias úteis, contado a partir do 5º. dia posterior à data da publicação de Aviso na 2ª.
série do Diário da República;
3. Publicitar Aviso sobre a discussão pública no Boletim Municipal, em dois jornais
com tiragem diária: Correio da Manhã e Público e no Semanário Sol, e na página
oficial da Câmara Municipal na internet.
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5.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO
a) Numeração de edifícios
Presente informação de 21/10/2011, do Departamento de Urbanismo apensa ao processo de
obras n.º 33/09, que propõe a atribuição do nº 6 de polícia ao edifício construído em Quinta do
Covelo, Lote n.º 12, freguesia de S. Pedro, prédio inscrito na respectiva matriz sob o art.º
1322º., descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº. 607, propriedade de
Júlio Roque Santos Pinto.
A Câmara deliberou atribuir o número 6 de polícia ao edifício localizado na Quinta do
Covelo, Lote n.º 12, freguesia de S. Pedro, prédio inscrito na respectiva matriz sob o art.º
1322º., descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº. 607, propriedade
de Júlio Roque Santos Pinto.

b) Cauções de Loteamentos
Presente informação do Departamento de Urbanismo, datada de 14/11/2011, respeitante à
caução das obras de urbanização do loteamento sito em Rua dos Alagoeiros, Cantar Galo,
titulado pelo alvará de loteamento nº. 6/99, de 10/05/1999, a que se refere o processo de
loteamento nº. 275, propondo, face à apresentação de nova caução pelo loteador actual da
operação urbanística, a empresa AHL, Imobiliária, SA, seja liberada a caução prestada pelo
anterior proprietário, a empresa Almeida e Almeida, Lda., por meio de garantia bancária da
Caixa Geral de Depósitos, com o nº. 02700001553880019, de 04/08/1998, no montante de
64.045, 65 €.
A Câmara, face à apresentação de nova caução que garante a boa execução das obras de
urbanização do loteamento sito em Rua dos Alagoeiros, Cantar Galo, titulado pelo alvará
de loteamento nº. 6/99, de 10/05/1999, deliberou autorizar a liberação da caução prestada
pela empresa Almeida e Almeida, Lda., por meio de garantia bancária nº.
02700001553880019 da Caixa Geral de Depósitos, emitida a 04/08/1998, no montante de
64.045, 65 €.
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5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
a) Protocolos de Acordo para a Delegação de Actos de Competência da Câmara
Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia
Presentes protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal
nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, devidamente autorizadas pelas respectivas
Assembleias de Freguesia, mediante a transferência de meios financeiros que também se
indicam, documentos apensos à acta, no âmbito e com os objectivos seguintes:
- Acompanhamento das AEC’s - Actividades de Enriquecimento Curricular na
Escola Básica do 1.º Ciclo, no ano lectivo 2011/2012:
Junta de
Verba a
Objectivo
Freguesia
transferir
S. Martinho

Contratação de uma trabalhadora não docente para a
EB1 do Refúgio

1.895,40 €

- Funcionamento das actividades lectivas e não lectivas no Jardim-de-Infância no
ano lectivo 2011/2012:
Junta de
Verba a
Objectivo
transferir
Freguesia
Unhais da Serra Contratação de uma trabalhadora não docente para o
1.895,40 €
Jardim-de-Infância de Unhais da Serra
A Câmara deliberou aprovar a celebração dos protocolos apresentados.

b) Habitação Social
Presente a informação n.º 77 de 31/10/2011, do Serviço de Habitação, propondo a permuta de
habitação atribuída em 17/12/2010 a Sandra Aparecida Prado, por motivo de obras, identificada
no quadro seguinte:
Permuta de habitação
Inquilino

Localização anterior

Sandra
Rua João Mendes Alçada
Aparecida Prado Paiva, n.º 10 - Rodrigo

Tipo

Nova localização

Tipo

T3

Quinta da Alâmpada, Lote
75 - Boidobra

T2

A Câmara deliberou autorizar a permuta de habitação a Sandra Aparecida Prado.
Atribuição de Habitações
Presente informação nº. 74, de 19/10/2011, do Serviço de Habitação, propondo a atribuição de
habitações sociais aos munícipes identificados no quadro seguinte:
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Munícipe

Maria Rosa Conceição
Gomes
Isabel Maria de Sousa
Cardona Silva
Filomena Patrícia P.
Teixeira dos Santos
Teresa Cristina Nunes
Abreu

Lugar

Pinhal do Gaiteiro, Bloco 4 – r/c
Esq.
Bairro do Cabeço, Bloco 5 – 2.º
Dt.º
Urbanização das Nogueiras, Bloco
1 – 4.º Esq.
Urbanização das Nogueiras, Bloco
15 – 2.º Esq.

Localização

Tipo

Covilhã

T1

Tortosendo

T3

Teixoso

T3

Teixoso

T3

A Câmara deliberou atribuir habitações sociais a Maria Rosa Conceição Gomes, Isabel
Maria de Sousa Cardona Silva, Filomena Patrícia P. Teixeira dos Santos e Teresa Cristina
Nunes Abreu.

c) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã
Presente proposta do Sr. Vereador Pedro Silva, datada de 10/10/2011, que considerando a
actividade social e humanitária da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da
Covilhã, propõe a atribuição de um subsídio no valor de 3.902,33 €, para fazer face às despesas
de consumos de água e de electricidade das instalações da Covilhã e do Paul, e de luz com a
sirene de St.º António, referentes ao 3º trimestre de 2011.
A Câmara deliberou conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da
Covilhã um subsídio no valor de 3.902,33 €, para fazer face às despesas de consumo de
água e electricidade referente ao 3º trimestre de 2011.

d) Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da Covilhã
Presente uma carta da Associação Recreativa Musical Covilhanense, datada de 10/11/2011,
propondo levar a efeito um projecto denominado “Natal é no Comércio Tradicional”, com o
objectivo de dinamizar o Centro Histórico da Covilhã e o comércio local da cidade, com a
participação da Orquestra Juvenil e da Banda da Covilhã em várias iniciativas, designadamente
a instalação sonora com músicas de Natal, animação de rua, recriação histórica do madeiro de
Natal e Janeiras de 2012, cujo orçamento é de 2.500,00 €.
A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea l) do nº. 2 do art.º. 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 apoiar o projecto “Natal é no Comércio Tradicional”, de iniciativa da
Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da Covilhã, comparticipando nas
despesas com o montante de 2.500,00 €.
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e) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da EB1 e JI do
Refúgio
Presente informação n.º 52/2011, datada de 07/11/2011, do Senhor Vereador Paulo Rosa,
propondo a atribuição de um subsídio à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da EB1 e JI do Refúgio, para apoio às actividades lectivas levadas a cabo no ano lectivo
2010/2011, nomeadamente no serviço de refeições e apoio a outras componentes sócio
familiares, no valor de 500,00 €.
A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea l) do nº. 1 do art.º. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
deliberou conceder à Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da EB1
e JI do Refúgio, uma comparticipação no valor de 500,00 €, para apoio às actividades
lectivas levadas a cabo no ano lectivo 2010/2011.

f) Agrupamento Pêro da Covilhã – Autorização de despesa
Presente informação n.º 51/2011, datada de 27/10/2011, do Senhor Vereador Paulo Rosa, que
no âmbito do Acordo de Colaboração celebrado com o Agrupamento de Escolas Pêro da
Covilhã aprovado em reunião de 07/10/2011, propõe que seja autorizada a despesa efectuada
pela contratação de um docente da área da música, para assegurar as Actividades de
Enriquecimento Curricular das turmas do 1.º ciclo em funcionamento na escola sede do
Agrupamento, para o ano lectivo 2011/2012, no montante de 2.160,00 €.
A Câmara deliberou autorizar a despesa de contratação de um docente da área da música
para as Actividades de Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo do ano lectivo 2011/2012,
no valor de 2.160,00 €, levada a efeito pelo Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã.

g) The World Orchestra – Catarina Ferreira
Presente informação n.º 55/2011, datada de 15/11/2011, do Senhor Vereador Paulo Rosa, que
no âmbito da participação da violoncelista covilhanense Catarina Ferreira na “The World
Orchestra” na sua próxima digressão pelo México, a realizar em Dezembro de 2011, evento
cultural à escala mundial que reveste de interesse municipal pela divulgação da cidade e
concelho da Covilhã, propõe a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.000,00 €.
A Câmara, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
deliberou conceder à violoncelista Catarina Ferreira um apoio financeiro no valor de
1.000,00 €, para participação na “The World Orchestra”.
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I - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Não houve intervenções do público presente.
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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 9,20 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 foi de
147.403,74 €.

O Presidente, ___________________________________________________________

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

