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ABERTURA 

 

 

ACTA Nº 02/2012 

 

 

 

Aos vinte dias do mês de Janeiro do ano dois mil e doze, no Auditório Mineiro da Barroca 

Grande, na freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis, concelho da Covilhã, 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 João Manuel 

Proença Esgalhado, os Senhores Vereadores Victor Manuel Pinheiro Pereira, Luís Manuel Fino 

Gil Barreiros, Maria da Graça Guilherme d’Almeida Sardinha, Rui Paulo da Silva Rosa, Pedro 

Miguel Abreu da Silva, João Carlos Ferreira Correia e Pedro Miguel dos Santos Farromba. 

 

 

A reunião foi secretariada por Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de 

Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos. 

 

 

E, pelas 10,30 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. 
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II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O senhor Presidente agradeceu a manifestação de boas vindas e a recepção calorosa com que foi 

recebida a Câmara Municipal que se deslocou a esta freguesia para, em reunião ordinária 

pública, debater não só os assuntos em agenda, mas também inteirar-se como maior 

proximidade com as pessoas, dos principais problemas e necessidades prioritárias da freguesia. 

 

O Senhor Vereador Victor Pereira disse querer sublinhar a intervenção do Senhor Presidente da 

Câmara a propósito da reforma da administração local e da sua proposta aprovada na última 

reunião da Câmara Municipal em que foi defendida a manutenção das freguesias rurais, 

referindo que a posição do Partido Socialista é a de opor-se à agregação das freguesias rurais 

sem ouvir as respectivas freguesias e os seus eleitos, último elo de ligação com as populações. 

Referiu também a necessidade de colocação de railes de protecção num troço da estrada entre 

Cortes do Meio e Bouça, solicitando esclarecimento sobre o assunto. 

Por último solicitou esclarecimento sobre o aumento da taxa de disponibilidade do serviço de 

água que, relativamente aos clientes que para além da água da rede pública, utilizam também 

outras fontes de abastecimento, sofreu um aumento desproporcional em relação aos utentes da 

rede pública em exclusivo. 

 

Sobre a colocação dos railes de protecção, o Senhor Leopoldo Santos, responsável pelo 

Departamento de Obras, instado pelo Senhor Presidente, informou que já tem na sua posse o 

custo da intervenção, que irá colocar para decisão. 

 

O Senhor Engº. Calmeiro da ADC, EM., esclareceu que o aumento superior da taxa de 

disponibilidade do serviço de água aos utentes que além da água rede pública, utilizam outras 

fontes de abastecimento, se deve a questões de solidariedade, pretendendo a ADC dividir o 

esforço por todos, equitativamente, uma vez que a água proveniente de outros sistemas não 

entra na base de cálculo das restantes taxas de saneamento. 
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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 DAGFRH: 

d) Aquisição de imóvel na Rua Nuno Álvares Pereira, nºs.26-32 em Covilhã 

No DO: 

d) Planos de segurança e saúde 

e) Trabalhos a mais e a menos 

No DPOT: 

a) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Canhoso – Resultados da 

Discussão Pública 

No DECD: 

f) Protocolos de Colaboração 

g) Centro Cultural “Os Serranos” USA – apoio financeiro 

 

 

b) APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião ordinária do dia 06 de Janeiro de 2012, 

documento que previamente havia sido distribuído. Os serviços informaram de um lapso de 

escrita, a folhas 25, na linha 14, onde se lê “alvará nº. 12/99”, que deverá ler-se ”alvará nº. 

16/99”. 

 

A Câmara deliberou aprovar a acta apresentada com a rectificação introduzida. 

 

 

c) BALANCETE 

 

Presente o balancete do dia de ontem, documento que fica apenso à acta, e que apresenta os 

seguintes valores: 

 

. Total de Disponibilidades: 5.226.568,29 € (cinco milhões, duzentos e vinte e seis mil, 

quinhentos e sessenta e oito euros e vinte e nove cêntimos). 

 

. Documentos: 20.585,84 € (vinte mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro 

cêntimos). 

 

. Dotações Orçamentais: 4.301.965,77 € (quatro milhões, trezentos e um mil, novecentos e 

sessenta e cinco euros e setenta e sete cêntimos). 

 

. Dotações não Orçamentais: 924.602,52 € (novecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dois 

euros e cinquenta e dois cêntimos). 
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4. DESPACHOS 

 

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

 

1. 08/11/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos da obra de reabilitação do 

Mercado Municipal da Covilhã, determina a abertura de concurso através de 

procedimento por ajuste directo com consulta às empresas António Ascensão Coelho & 

Filhos, Lda., Virgílio Roque, Sociedade de Construção Civil, Lda., Botão Bidarra, Lda., 

Opsan, Lda., Valério & Valério, Lda., Joaquim Dias Costa, José Manuel Pinheiro 

Madaleno Unipessoal, Lda., Pavibel, Lda., e Tecnat, Lda., bem como aprova a 

constituição do respectivo Júri. 

 

2. 12/12/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos da obra de demolição do 

edifício sito na Rua José Espiga, n.º 14 - Covilhã, determina a abertura de concurso 

através de procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Marco Paulo 

Antunes Pereira, Valério & Valério, Lda., Joaquim Dias Costa, Virgílio Roque, Lda., 

António Ascensão Coelho & Filhos, S.A., Pavibel, Lda., José Manuel Pinheiro 

Madaleno, Lda., Botão Bidarra, Lda., e Opsan, Lda., bem como aprova a constituição do 

respectivo Júri. 

 

3. 12/12/2011 – Aprova o programa de concurso e o caderno de encargos da obra da 

Grande Rota do Rio Zêzere – Concelho da Covilhã, determina a abertura de concurso 

público, bem como aprova a constituição do respectivo Júri. 

 

4. 15/12/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos da obra de reparação do edifício 

sito no Largo do Mercado Municipal, n.º 167, 169 – Covilhã, determina a abertura de 

concurso através de procedimento por ajuste directo com consulta à empresa Joaquim 

Dias Costa, bem como aprova a constituição do respectivo Júri. 

 

5. 19/12/2011 – Autoriza, nos termos da alínea h) do n.º 1 do art.º 68º 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, 

o pagamento da despesa realizada com a aquisição de bilhetes pré-comprados para os 

idosos, no período compreendido entre 1 de Setembro de 2009 e 31 de Dezembro de 

2011, no valor global de 180.000,00 €, no âmbito do contrato de concessão do serviço 

público de transportes colectivos urbanos da Grande Covilhã, adjudicada à empresa 

COVIBUS – Transportes Urbanos da Covilhã, Lda. 

 

6. 18/01/2012 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o fornecimento e 

montagem de 75 ossários para o Cemitério Municipal, à empresa Necropolis – 

Consultoria, Planificação e Gestão Cemiteriais, Lda., pelo valor de 16.500,00 € e prazo 

de 30 dias, bem como aprova a minuta do respectivo contrato. 

 

A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados. 

 

 

Presentes os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros com data e conteúdo seguintes: 

 

1. 05/01/2012 – Rectifica e manda averbar ao contrato de transporte e fornecimento de 

refeições a quente a estabelecimentos de ensino básico do 1.º ciclo e educação pré-
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escolar da rede pública – ano lectivo 2011/2012 – períodos de Setembro de 2011 a Julho 

de 2012 e de Setembro de 2012 a Julho de 2013, a data de produção de efeitos do 

contrato a contar da data de adjudicação, mencionada na alínea g) do referido contrato, 

cuja minuta, aprovada por despacho de 10/11/2011, foi ratificada por deliberação de 

18/11/2011.  

 

2. 18/01/2012 – Aceita a renúncia de contrato de locação de estabelecimento comercial na 

Central de Camionagem, celebrado com João José Martins Nunes, pelo período de um 

ano, com início a 02/02/2012, destinado a oficina de reparação de calçado. 

 

3. 12/01/2012 - Aprova a 2ª. alteração ao orçamento da despesa e plano plurianual de 

investimentos do ano de 2012, 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) 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, de acordo com as opções do Plano e Orçamento 

do Município para o ano de 2012 a título de investimento, mediante a transferência de capital, 

conforme quadro seguinte, documentos apensos à acta: 

 

Junta de Freguesia Verba a transferir 

Dominguizo 15.735,22 € 

Erada 21.647,49 € 

Verdelhos 20.087,00 € 

Sobral de S. Miguel 18.800,53 € 

 

A Câmara deliberou aprovar a celebração de protocolos com  Juntas de Freguesia, de 

delegação de competências para a execução das acções previstas nas opções do Plano e 

Orçamento de 2012, mediante a  transferência de capital no valor 76.270,24 €. 

 

 

Presente protocolo para a delegação de competência da Câmara Municipal na Junta de 

Freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis, para apoio logístico aos militares e aos 

trabalhos em curso de Rectificação da Estrada Municipal 512, no período de Janeiro a Junho de 

2012, com a transferência dos meios financeiros para o efeito, no valor de 83.200,00 €, 

documento apenso à acta. 

  

A Câmara deliberou delegar na Junta de Freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis 

competência para apoio logístico aos trabalhos de Rectificação da Estrada Municipal EM 

512, mediante a transferência de 83.200.00 €, com pagamentos quinzenais, a concretizar 

através de protocolo de delegação de competência. 

 

 

b) Protocolos de colaboração  

 

Associação Parkurbis Incubação 
 

Presente protocolo a celebrar entre o Município da Covilhã e a Associação Parkurbis Incubação 

tendo como objecto o apoio às actividades a desenvolver no ano de 2012, no âmbito da 

promoção do desenvolvimento do Município, designadamente na colaboração e participação 

em programas de incentivo à fixação de empresas a nível tecnológico e colaboração na criação 

de postos de trabalho, comparticipando estas acções com o montante de 100.000,00 €, e que 

substitui o protocolo aprovado em 16/12/2011, por lapso indicado como sendo a Parkurbis, SA 

a segunda outorgante. 

 

A Câmara, com a ausência do Senhor Vereador Pedro Miguel dos Santos Farromba, por 

impedimento legal, deliberou aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o 
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Município da Covilhã e a Associação Parkurbis Incubação, com vista à promoção e 

desenvolvimento do Município da Covilhã, designadamente na colaboração e participação 

em programas de incentivo à fixação de empresas a nível tecnológico e colaboração na 

criação de postos de trabalho, atribuindo uma comparticipação no montante de 

100.000,00 €. 

Mais deliberou, considerando que este protocolo substitui o protocolo elaborado, por 

lapso, com a Parkurbis, SA., e aprovado na reunião ordinária de 16/12/2011, encarregar 

os serviços de contabilidade de regularizar os procedimentos daí decorrentes e nos termos 

da presente deliberação. 

 

 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã 

 

Presente protocolo a celebrar entre o Município da Covilhã e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Covilhã, tendo como objecto o apoio financeiro à aquisição de um 

veículo ligeiro limpa-neve e um veículo pesado limpa-neve, necessários, no âmbito da 

protecção civil, para acudir às situações de emergência provocadas pela queda de neve no 

concelho da Covilhã, que a Associação Humanitária de Bombeiros candidatou ao Programa 

Operacional Regional do Centro - Mais Centro, comparticipando o Município com 90.100,00 €, 

correspondendo a 30% do investimento aprovado, bem como assumir a gestão e todos os 

encargos decorrentes com o funcionamento/utilização e a manutenção dos veículos limpa-neve, 

bem como colaborar no processo de contratação pública das duas viaturas, desde a elaboração 

dos respectivos cadernos de encargos, abertura de concursos e análise das propostas 

apresentadas, até à adjudicação/aquisição do equipamento em causa. 

 

A Câmara deliberou aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município 

da Covilhã e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, com vista 

à aquisição de um veículo ligeiro limpa-neve e um veículo pesado limpa-neve, necessários, 

no âmbito da protecção civil, para acudir às situações de emergência provocadas pela 

queda de neve no concelho da Covilhã, comparticipando com o montante global de 

90.100,00 €, correspondente a 30% do investimento, bem como assumir a gestão e todos os 

encargos decorrentes com o funcionamento/utilização e a manutenção dos veículos limpa-

neve, bem como colaborar no processo de contratação pública das duas viaturas, desde a 

elaboração dos respectivos cadernos de encargos, abertura de concursos e análise das 

propostas apresentadas, até à adjudicação/aquisição do equipamento em causa. 

 

 

 

c) Consolidação de Contas do Município da Covilhã – Ano 2012 

 

Presente informação nº 04/2012, datada de 09/01/2012, da Divisão de Finanças, que de 

harmonia com o art.º 46.º, da Lei n. 2/2007, de 15 de Janeiro, submete a aprovação as 

Orientações relativas à Consolidação de Contas para o ano de 2012 do Município da Covilhã. 

 

A Câmara deliberou aprovar as Orientações e calendário de tarefas e operações a 

observar relativas à Consolidação de Contas do Município da Covilhã do ano de 2012, 

delas dando conhecimento à ICOVI – Infraestruturas e Concessões, EEM e à Nova 

Covilhã – Sociedade de Reabilitação Urbana, EM. 
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d) Aquisição de imóvel na Rua Nuno Álvares Pereira, nºs. 26-32 em Covilhã 

 

Presente uma carta de 12/01/2012, de Herdeiros de Maria Adelaide R. C. Roseta, que 

comunicam a aceitação da proposta formulada pelo Município, de aquisição do imóvel sito na 

Rua Nuno Álvares Pereira, 26-32, na Covilhã, pelo valor de 24.000,00 €. 

 

A Câmara deliberou adquirir a Herdeiros de Maria Adelaide R. C. Roseta, o imóvel sito 

na Rua Nuno Álvares Pereira, 26-32, na cidade da Covilhã, pelo valor de 24.000,00 €, 

incumbindo os Serviços da preparação do processo com vista à celebração do respectivo 

contrato de compra e venda. 
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5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 

 

a) Recepções provisórias: 

 

Execução das infraestruturas eléctricas e telefónicas do Loteamento da Biquinha 

 

A coberto da informação n.º 02, datada de 04/01/2012, da Divisão de Serviços Operativos, foi 

presente o auto de recepção provisória da obra de execução das infraestruturas eléctricas e 

telefónicas do Loteamento da Biquinha, onde se conclui que pode ser recebida. 

 

A Câmara deliberou homologar o auto de recepção provisória da empreitada da obra de 

Execução das infraestruturas eléctricas e telefónicas do Loteamento da Biquinha e 

determinar a abertura de inquérito administrativo. 

 

 

Fornecimento e instalação dos sistemas de videovigilância, intrusão e de incêndio 

para o Museu de Arte Sacra 

 

A coberto da informação n.º 04, datada de 04/01/2012, da Divisão de Serviços Operativos, foi 

presente o auto de recepção provisória da obra de fornecimento e instalação dos sistemas de 

videovigilância, intrusão e de incêndio para o Museu de Arte Sacra, onde se conclui que pode 

ser recebida. 

 

A Câmara deliberou homologar o auto de recepção provisória da empreitada da obra de 

fornecimento e instalação dos sistemas de videovigilância, intrusão e de incêndio para o 

Museu de Arte Sacra. 

 

 

Construção do caminho pedonal de acesso ao açude Norte – Unhais da Serra 

 

A coberto da informação n.º 641, datada de 27/12/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 

foi presente o auto de recepção provisória da obra de Construção do caminho pedonal de acesso 

ao açude Norte – Unhais da Serra, onde se conclui que pode ser recebida. 

 

A Câmara deliberou homologar o auto de recepção provisória da obra de construção do 

caminho pedonal de acesso ao açude Norte – Unhais da Serra. 

 

 

Construção do Edifício de Apoio à Praia Fluvial de Unhais da Serra 

 

A coberto da informação n.º 15, datada de 10/01/2012, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 

foi presente o auto de recepção provisória da obra de construção do Edifício de Apoio à Praia 

Fluvial de Unhais da Serra, onde se conclui que pode ser recebida. 

 

A Câmara deliberou homologar o auto de recepção provisória da obra de construção do 

Edifício de Apoio à Praia Fluvial de Unhais da Serra. 
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Requalificação da Avenida Marquês d’Avila e Bolama e Rua da Fábrica Velha, na 

Covilhã 

 

A coberto da informação n.º 17, datada de 10/01/2012, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 

foi presente o auto de recepção provisória da obra de Requalificação da Avenida Marquês 

d’Avila e Bolama e Rua da Fábrica Velha, na Covilhã, onde se conclui que pode ser recebida. 

 

A Câmara deliberou homologar o auto de recepção provisória da obra de Requalificação 

da Avenida Marquês d’Avila e Bolama e Rua da Fábrica Velha, na Covilhã, e determinar 

a abertura de inquérito administrativo. 

 

 

b) Contas finais 

 

Conservação no edifício principal da Câmara Municipal da Covilhã e trabalhos a mais 

 

A coberto da informação n.º 603, datada de 07/12/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 

foi presente a conta final da empreitada de conservação no edifício principal da Câmara 

Municipal da Covilhã e trabalhos a mais, cujos trabalhos importaram em 25.310,19 €. 

 

A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Conservação no edifício 

principal da Câmara Municipal da Covilhã e trabalhos a mais. 

 

 

Requalificação Urbana do Largo da Amoreira - Freguesia de Orjais 

 

A coberto da informação n.º 424, datada de 08/09/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 

foi presente a conta final da empreitada de Requalificação Urbana do Largo da Amoreira – 

Freguesia de Orjais, cujos trabalhos importaram em 101.961,47 €. 

 

A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Requalificação Urbana do 

Largo da Amoreira – Freguesia de Orjais. 

 

 

Requalificação Urbana da Rua Direita, Rua de Santo André e Ruas Confinantes – 

Freguesia da Boidobra  

 

A coberto da informação n.º 22, datada de 11/01/2012, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 

foi presente a conta final da empreitada de Requalificação Urbana da Rua Direita, Rua de Santo 

André e Ruas Confinantes – Freguesia da Boidobra, cujos trabalhos importaram em 189.121 €. 

 

A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Requalificação Urbana da 

Rua Direita, Rua de Santo André e Ruas Confinantes – Freguesia da Boidobra. 

 

Ampliação do Cemitério de Verdelhos – Freguesia de Verdelhos 

 

A coberto da informação n.º 602, datada de 07/12/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 

foi presente a conta final da empreitada de Ampliação do Cemitério de Verdelhos – Freguesia 

de Verdelhos, cujos trabalhos importaram em 123.819,40 €. 
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A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Ampliação do Cemitério de 

Verdelhos – Freguesia de Verdelhos. 

 

 

c) Projecto de construção do Elevador do Jardim Público - Covilhã 

 

Presente informação n.º 05, datada de 03/01/2012, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 

propondo a aprovação do Projecto de Construção do Elevador do Jardim Público – Covilhã. 

 

A Câmara deliberou aprovar o projecto do elevador do Jardim Público – Covilhã. 

 

 

d) Planos de Segurança e Saúde 

 

Requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e criação do Miradouro e Relógio de 

Sol – Freguesia de Santa Maria 

 

Presente com a informação n.º 16, da Divisão de Empreitadas e Projectos, o Plano de Segurança 

e Saúde para a execução da obra de Requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e criação 

do Miradouro e Relógio de Sol – Freguesia de Santa Maria. 

 

A Câmara deliberou aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra de 

Requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e criação do Miradouro e Relógio de Sol 

– Freguesia de Santa Maria. 

 

 

 

e) Trabalhos a mais e a menos 

 

Presente a informação n.º 02, datada de 02/01/2012, da Divisão de Empreitadas e Projectos, 

propondo, na sequência das alterações ao projecto de Requalificação do Parque Florestal, 

Covilhã por indicação da Autoridade Florestal, a aprovação de um conjunto de trabalhos a mais 

da obra, cuja espécie e quantidades não foram previstas no contrato, totalizando o montante de 

17.171,93 €, e a não execução de trabalhos que se tornaram desnecessários, considerados 

trabalhos a menos, no valor 25.970,76 €, daí não resultando acréscimo de custos, bem como a 

aprovação de uma prorrogação do prazo de execução da obra em 25 dias, por força dos 

trabalhos a mais, apontando a conclusão da obra 20 de Janeiro de 2012. 

 

A Câmara deliberou aprovar a realização de trabalhos a mais na obra de Requalificação 

do Parque Florestal, Covilhã, no valor de 17.171,93 €, a não realização de trabalhos, 

considerados trabalhos a menos, no valor de 25.970,76 €, e autorizar a prorrogação do 

prazo de execução da mesma em 25 dias. 
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5.3 - DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  

a) Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Canhoso – Resultados da 

Discussão Pública 

 

Presente com a informação n.º 04, datada de 12/01/2012, do Departamento de Planeamento e 

Ordenamento do Território, o Relatório de ponderação dos resultados da discussão publica, 

sobre a proposta de Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Canhoso, elaborado 

em cumprimento do disposto no nº. 8 do art. 77º. do Dec. Lei nº. 380/99, de 22 de Setembro, 

com a redacção dada pelo Dec. Lei nº. 46/2009, de 20 de Fevereiro, alterado pelo Dec. Lei nº. 

181/2009, de 7 de Agosto. 

 

A Câmara, de harmonia com a informação do Departamento de Planeamento e 

Ordenamento do Território, deliberou: 

 

1. Aprovar o Relatório de ponderação de resultados da discussão pública da proposta 

de Revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Canhoso, dando-lhe 

publicidade nos termos legais; 

2. Remeter versão final da revisão do Plano de Pormenor da Zona Industrial do 

Canhoso à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea b) do nº. 3, do 

art. 53º. da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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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 

 

Presente protocolo de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal 

na Junta de Freguesia a seguir mencionada, devidamente autorizada pela respectiva Assembleia 

de Freguesia, mediante a transferência de meios financeiros que também se indicam, 

documento apenso à acta, no âmbito e com o objectivo seguinte: 

 

 

 Funcionamento das actividades lectivas e não lectivas nos Jardins-de-Infância no 

 ano 2012: 

 

Junta de 

Freguesia 

Objectivo Verba a 

transferir 

 

Vila do 

Carvalho 

Contratação de trabalhadora, não docente, para o 

Jardim-de-Infância de Vila do Carvalho, por 

motivo de doença da titular. 

 

68,79 € 

 

A Câmara deliberou aprovar a celebração do protocolo apresentado. 

 

 

 

b) Cartão Social Municipal - autorização de despesas 

 

Presente proposta n.º 01/2002, datada de 02/01/2012, do Senhor Vereador Paulo Rosa, que no 

âmbito do Cartão Social Municipal propõe seja autorizada a despesa que se estima em 

48.000,00 €, respeitante ao reembolso parcial do valor dos bilhetes adquiridos a bordo pelos 

beneficiários dos transportes públicos das freguesias rurais. 

 

A Câmara deliberou autorizar a despesa estimada em 48.000,00 €, respeitante ao 

reembolso parcial do valor dos bilhetes adquiridos a bordo pelos beneficiários dos 

transportes públicos das freguesias rurais, no âmbito do Cartão Social Municipal e 

durante o ano de 2012. 

 

 

Presente informação n.º 02/2012, datada de 02/01/2012, do Senhor Vereador Paulo Rosa, 

propondo a continuidade das acções previstas no âmbito do Cartão Social Municipal, 

nomeadamente a iniciativa “Chá com Biscoito – Matinés Dançantes”, prevendo uma despesa de 

10.000,00 €. 

 

A Câmara deliberou aprovar a continuidade da iniciativa Chá com Biscoito – Matinés 

Dançantes, no âmbito do Cartão Social Municipal, e autorizar as despesas inerentes no 

montante de 10.000,00 €. 
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c) Taxa pela emissão de 2ª. via de cartão de identificação  

 

Presente informação n.º 03/2012, datada de 02/01/2012, do Senhor Vereador Paulo Rosa, 

propondo a criação de uma taxa pela emissão de 2.ª. via do Cartão Social Municipal a incluir na 

Tabela de Taxas e Licenças do Município no valor de 10,00 €. 

 

A Câmara deliberou aprovar a criação de taxa pela emissão de 2ª. via do Cartão Social 

Municipal e, tendo em conta a fundamentação económica/financeira elaborada pelos 

Serviços, estabelecer o valor da taxa em 10,00 €, a incluir na Tabela de Taxas, 

Compensações e Outras Receitas do Município da Covilhã.  

 

 

d) Administração e Gestão Escolar - Representantes do Município nos Conselhos 

Gerais 

 

Presente proposta do Senhor Presidente, datada de 17/01/2012, de designação do Senhor 

Vereador em Permanência, Rui Paulo da Silva Rosa e da Senhora Chefe de Divisão, Dr.ª Ana 

Isabel Brancal Barata Saraiva, como representantes do Município nos Conselhos Gerais de 

Escola, ao abrigo das disposições conjugadas no n.º 4 do art.º 70.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, conjugado 

com o n.º 3 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril. 

 

A Câmara deliberou designar como representantes do Município nos Conselhos Gerais de 

Escola, o Senhor Vereador em Permanência Rui Paulo da Silva Rosa e a Senhora Dr.ª 

Ana Isabel Brancal Barata Saraiva, Chefe de Divisão. 

 

 

e) Habitação Social 

                                 Atribuição de Habitações 

 

Presente informação nº. 01/2012, de 12/01/2012, do Serviço de Habitação, propondo a 

atribuição de habitações sociais aos munícipes identificados no quadro seguinte: 

 

Munícipe Local Localização Tipo 

Nelson Costa Ramos Quinta da Alâmpada, Lote 43 Boidobra T2 

Joana Celina Cruz de Sousa Quinta da Alâmpada, Lote 62 Boidobra T3 

Ana Raquel Correia Santos Rua Cidade do Fundão, Bloco 1 – 

4.º A 

Covilhã T1 

 

A Câmara deliberou atribuir habitações sociais a Nelson Costa Ramos, Joana Celina Cruz 

de Sousa e Ana Raquel Correia Santos. 

 

 

Presente informação n.º 05/2012, de 18/01/2012, do Serviço de Habitação, propondo a 

atribuição de habitação social, T3, à Associação Desportiva da Estação na Rua Cidade do 

Fundão, Bloco 6 – 3.º B, na cidade da Covilhã, para alojamento de jovens oriundos da Guiné. 

 

A Câmara deliberou atribuir à Associação Desportiva da Estação uma habitação social. 
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Presentes as informações n.º 02/2012 e n.º 04/2012 de 12/01/2012 e 17/01/2012, 

respectivamente, do Serviço de Habitação, propondo a permuta de habitações atribuídas a Clara 

Maria Fernandes Pinto e Márcio Paixão Gaspar Rodrigues, por motivos de saúde e apoio 

familiar, identificados no quadro seguinte:  

 

Permutas de habitação 

 

Inquilino Localização anterior Tipo Nova localização Tipo 

Clara Maria 

Fernandes 

Pinto 

Rua Cidade do Fundão, Bl. 4 

– 4.º Drt.º 

T4 Bairro do Cabeço, Bl. 

12 – R/C Esq.  

T2 

Márcio Paixão 

Gaspar 

Rodrigues 

Bairro do Cabeço, Bloco 2 – 

3.º Drt.º - Tortosendo 

T2 Quinta da Alâmpada, 

Lote 75 - Boidobra 

T2 

 

A Câmara deliberou autorizar as permutas de habitação a Clara Maria Fernandes Pinto e 

Márcio Paixão Gaspar Rodrigues. 

 

Anulação de Permuta 

 

Presente informação n.º 03/2012 de 17/01/2012, do Serviço de Habitação, propondo a anulação 

de permuta de casa de habitação social, autorizada por deliberação de 18/11/2011, por motivo 

da realização de obras na habitação da inquilina indicada no quadro seguinte: 

 

Inquilino Localização anterior Tipo Nova localização Tipo 

Sandra 

Aparecida 

Prado 

Quinta da Alâmpada, Lote 75 

- Boidobra 

T2 Rua João Mendes 

Alçada Paiva, n.º 10 – 

Rodrigo 

T3 

 

A Câmara deliberou anular a permuta de habitação em nome de Sandra Aparecida 

Prado, revogando, na parte aplicável a deliberação de 18/11/2011 e manter o contrato de 

arrendamento celebrado com a inquilina. 

 

 

f) Protocolos de Colaboração 

 

Presente minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã e a 

Filarmónica Recreativa Carvalhense, com vista à comparticipação financeira para a realização 

das obras de reparação do telhado da sede social, atribuindo a Câmara Municipal uma 

comparticipação no valor de 13.000,00 €, pagável em duas tranches, documento apenso à acta. 

 

A Câmara, deliberou aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município 

da Covilhã e a Filarmónica Recreativa Carvalhense, com vista à comparticipação 

financeira para a realização das obras de reparação do telhado da sede social, atribuindo 

a Câmara Municipal uma comparticipação no valor de 13.000,00 €, sendo liquidada a 

verba de 6.500,00 € no mês de Março e os restantes 6.500,00 € a liquidar em Maio de 2012. 
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g) Centro Cultural “Os Serranos” U.S.A. – apoio financeiro 

 

Presente pedido de apoio financeiro formulado pelo Centro Cultural “Os Serranos” USA para 

apoio à realização da Feira dos Serranos, a realizar no dia 31 de Março, em Newark, Estados 

Unidos da América, no valor de 1.000,00 € 

 

A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 1.000,00 € ao Centro Cultural “Os 

Serranos” U.S.A., para apoio à realização da Feira dos Serranos, a ter lugar a 31 de 

Março em Newark. 
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I - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

O Senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia de 

São Francisco de Assis, que fez um breve historial da freguesia e da principal actividade que 

dinamiza a freguesia, ou seja as Minas do couto mineiro da Panasqueira, que felizmente 

continua a ser o único meio de sustento para toda a região, dando emprego a cerca de 360 

trabalhadores. Referiu depois alguns assuntos que gostaria de ver concretizados na freguesia, 

nomeadamente a colocação de railes de protecção num troço de 150 metros da estrada 

municipal e a construção de valetas em cerca de 600 metros da mesma estrada, face ao perigo 

constante de quem circula nesta via. Mencionou a existência de alguns focos de insalubridade, 

risco e degradação no parque habitacional, que urge serem tomadas medidas no sentido de 

obrigar os seus proprietários a manter e conservar o seu património. No aspecto escolar referiu 

as condições excelentes das Escolas recentemente construídas pela Câmara, que deveriam ser 

aproveitadas para a criação, já no próximo ano escolar, do Centro Escolar da Barroca Grande. 

Realçou, por último, o esforço municipal nos trabalhos da obra de alargamento da estrada 

municipal nº. 512, que vem sendo executada com a colaboração do Regimento de Engenharia 

de Espinho desde há 2 anos e que espera ver concretizada brevemente com o asfaltamento de 

cerca de 6 km desta via, que forçosamente mudará o futuro desta região, combatendo a 

desertificação e criando condições para o início de um projecto turístico para a Mina. 

 

Seguidamente o Senhor Presidente deu a palavra ao público presente, para se pronunciar, tendo 

sido feitas as seguintes intervenções de: 

 

. Matilde Batista, que questionou sobre um processo de alterações de uma edificação para 

comércio que apresentou nos serviços de urbanismo em nome de Matilde Jesus Carmo Batista. 

 

O Senhor Presidente informou que o processo está em apreciação técnica, prevendo-se, 

conforme indicação dos serviços, seja dada resposta o mais tardar dentro de uma semana. 

 

. Regina Flores, que manifestou descontentamento pelo facto de pagar taxa de saneamento e o 

sistema da rede de esgotos não estar a funcionar bem uma vez que se entupe frequentemente. 

Chamou também a atenção para a existência de algumas casas degradadas na povoação, 

inclusive edifícios municipais, algumas em estado de ruína e falta de salubridade, questionando 

por que não se obrigam os proprietários a reparar as casas. 

 

Relativamente à questão da deficiência da rede de esgotos, o Senhor Presidente, após 

explicações do Sr. Presidente da Junta de Freguesia e do Senhor Engº. Calmeiro, da ADC, EM, 

comprometeu-se a ir ao local para verificarem a situação e actuar-se em caso de necessidade. 

Quanto à questão da degradação das casas disse que o assunto iria ser abordado em reunião com 

a Administração das Minas, com quem esperava debater e ultrapassar certos problemas de 

coordenação e definição de responsabilidades de cada uma das partes, adiantando que, no geral, 

a Câmara esteve sempre disponível para ajudar as pessoas com necessidades comprovadas e 

que pretendam ajuda na recuperação de imóveis. Pediu depois ao Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia a indicação de dados onde é possível intervir para poder tomar-se decisões em casos 

desta natureza. 

 

 

. Francisco Genro, que levantou várias questões sobre o tema da reforma da administração 

local e dos seus efeitos negativos no que diz respeito às freguesias rurais. 
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O Senhor Presidente informou que no concelho da Covilhã, todas as freguesias rurais são para 

manter, reduzindo apenas as freguesias urbanas, tal como defendeu junto do Governo que tem a 

seu cargo a reforma administrativa do território, o qual deverá actuar segundo a vontade das 

populações. Disse ainda que o País não está mal por causa dos concelhos ou das freguesias e 

que o que se precisa é de mais descentralização acompanhada dos meios e equipamentos. 

 

 

. Filomena Marques, que solicitou mais apoio da Câmara Municipal ao trabalho desenvolvido 

pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia que tem sido incansável na resolução dos 

problemas da freguesia. 

 

. Carlos Antunes, que questionou se a freguesia de São Jorge da Beira também seria abrangida 

pela descentralização das reuniões públicas nas freguesias rurais, durante o mandato em curso, e 

sobre o andamento de um processo de obras que apresentou há muito tempo nos serviços de 

urbanismo. 

 

Sobre o processo de obras o Senhor Presidente informou, que segundo informação dos serviços 

de urbanismo, a resposta seria dada dentro de aproximadamente uma semana, esclarecendo que 

a responsabilidade pela demora na apreciação do pedido se deveu unicamente a inércia do 

requerente, ao não apresentar os elementos que lhe foram solicitados dentro dos prazos 

processuais. 

Sobre a realização da reunião pública em São Jorge da Beira, o Senhor Presidente informou que 

a Câmara irá reunir publicamente em todas as freguesias rurais. 

 

No fim deste período, o Senhor Presidente da Câmara, em relação às questões suscitadas pelo 

Senhor Presidente da Junta, das quais tomou a devida nota, informou que a obra de colocação 

dos railes de protecção estava para breve, dado que já decorreram os trâmites do respectivo 

concurso, seguindo-se a celebração do contrato de empreitada e, consequentemente, o início 

dos trabalhos. 

Quanto à execução da valeta ao longo da estrada municipal, informou que o Departamento de 

Obras estava a preparar o concurso para a execução da obra. 

Relativamente ao asfaltamento da estrada informou que o problema estava a ser equacionado 

em várias vertentes, designadamente através da cedência de inertes provenientes das minas, 

cujo assunto iria ser tratado em reunião com a Administração da Beralt e a possibilidade de 

colocação em obra de uma central de asfalto que poderá passar pela aquisição deste tipo de 

equipamento no mercado. 
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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 12,00 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 foi de 

642.139,03 €. 

 

 

 

 

 

O Presidente, ________________________________________________________________ 

 

 

A Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos 

Humanos____________________________________________________________________ 


