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ABERTURA 

 

 

ATA Nº 2/2016 

 

 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, na sala de reuniões do 
edifício dos Paços do Concelho, na Covilhã, realizou-se a reunião ordinária privada da Câmara 
Municipal da Covilhã sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara Vítor Manuel 
Pinheiro Pereira, estando presentes os Senhores Vereadores, Carlos do Carmo Martins, 
Joaquim António Matias, Jorge Manuel Torrão Nunes e José Joaquim Pinto de Almeida e Nuno 
Flávio da Costa Reis, em substituição da Senhora Vereadora Marta Maria Tomaz Gomes 
Morais Alçada Bom Jesus. 

 

Não compareceu à reunião o Senhor Vereador Nelson António Mendes da Silva, tendo a sua 
falta sido justificada. 

 

A reunião foi secretariada por Graça Isabel Pires Henry Robbins, Diretora do Departamento de 
Administração Geral. 
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II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente saudou e cumprimentou os presentes, informando da ausência do 
Senhor Vereador Nelson Silva e do seu pedido de justificação de falta, devido a motivos 
profissionais e, pelo motivo de ter de estar em Lisboa às 14:30 horas, para uma reunião, pediu 
celeridade nas intervenções, sem prejuízo do debate. 

De seguida, declarou aberto o Período de Antes da Ordem do Dia. 

 

O Senhor Vereador José Pinto fez alusão ao sucesso das atletas do Penta Clube da Covilhã, 
designadamente a Inês Reis pela obtenção do 1.º Lugar nos 3000m marcha e Laura Taborda 
pelo 3.º lugar nos 3.000m corrida. 

 

O Senhor Vereador Nuno Reis Dr. Nuno Reis interveio, referindo o seguinte: 

“1. Quero em primeiro prestar as devidas homenagens e felicitações: 

-  Inês Reis, atleta do Penta Clube da Covilhã, que se consagrou campeã Nacional de Juvenis 
em pista coberta e ao Penta Clube da Covilhã pelo trabalho desenvolvido e resultados obtidos; 

- Mauro Martins, aluno do 3.º ano do Curso de Instrumentalista de Sopros e Percussão da 
EPABI, recentemente selecionado entre centenas de candidatos e o único representante de 
Portugal, na final do ITEC 2016;   

-  Francisco Morais Franco, natural da Covilhã, vencedor de diversos prémios em concursos 
nacionais e internacionais, entre eles o London Internacional Guitar Competition e, mais 
recentemente, o concurso do I Festival Internacional de Guitarra;   

2. Na última reunião pública coloquei a V. Exa questão relativamente à data da visita aos 
espaços que poderão servir para acolher as diversas associações (Banco Alimentar, CVP e 
Reefod), tendo ficado sem resposta, gostaria de saber se mantém o interesse na resolução 
deste assunto e se encontrou espaço na agenda para esta visita e tomada de decisão;  

3. Solicitava-lhe que nos indicasse qual o estado/ponto de situação relativo à localização do 
Tribunal de Trabalho e se houve outros desenvolvimentos para além dos referidos na última 
Assembleia Municipal; 

4. Foi solicitado ao CMC apoio no transporte dos alunos vencedores do concurso 
“LITERACIA3D”, da Porto Editora, a Castelo Branco para uma próxima fase do concurso e, até 
à data, não foi dada qualquer resposta. Solicitava que nos esclarecesse se pretendem apoiar, 
com o solicitado, esta iniciativa; 

5. A Feira Inter-municipal do Queijo não contemplou na organização, nem na realização de 
qualquer evento a nossa cidade. Considerando a importância destes eventos temáticos no 
desenvolvimento das economias locais e regionais, gostaria que nos informasse se foram 
encetados todos os esforços no sentido de considerarem a participação da nossa cidade e, 
tendo-o sido de facto, por que razão não estão os nossos agentes e empresas envolvidas?  

De referir ainda que, como ação prevista nesta evento, está a inauguração do Museu do 
Queijo em Seia.  

6. Discutimos na última reunião a problemática relativa à necessidade urgente de reabilitar as 
nossas vias, melhorando os acessos locais e estradas que se encontram em elevado estado de 
degradação.  

Gostaria de poder acrescentar aqui a necessidade urgente de melhorar os acessos pedonais e 
passeios que se encontram igualmente em elevado estado de degradação como o são, por 
exemplo, os de acesso ao Jardim do Lago (internamente e externamente), os existentes na 
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Rua Maiorais de Baixo (que mereceram já um pedido de resolução do Sr. Presidente de Junta 
à CMC) ; 

7. Por fim, mas não menos importante, estamos no início de um novo ano e gostaria de lhe 
solicitar o Plano de Atividades do Parkurbis e da Icovi para o presente ano de 2016. “ 

 

O Senhor Presidente, relativamente às questões colocadas, esclareceu que, quanto à Feira do 
Queijo, esta iniciativa nada tinha a ver com a CIM, mas advinha da sociedade civil e era hábito 
elas trabalharem nesse sentido, não tendo a Covilhã sido contactada. Embora a Covilhã 
começasse agora a ter algum protagonismo com o queijo, não era uma terra de tradição dessa 
atividade, mas via com bons olhos que essa atividade venha a ter futuro e integrar vários 
certames a esse propósito. 

Relativamente aos PA da Parkurbis e Icovi, informou que iriam ter as suas reuniões 
estatuariamente previstas, tendo já, quanto ao da ICOVI, na sua qualidade de Presidente do 
CA, reunido com os Senhores Administradores para elaboração do mesmo e respetivo 
orçamento, fazendo a reunião, formalmente, para o encerrar e apresentar; 

Quanto à Parkurbis, esclareceu que se tinha 30 dias de antecedência para elaborar a 
convocatória, estando já marcada a Assembleia Geral para o efeito. 

Em relação à ADC informou que já tinha os documentos previsionais aprovados. 

Informou que já se estava a proceder à reparação das vias de comunicação pelo concelho, 
com material inovador, designadamente da EM 506 e, caso houvesse uma folga financeira 
poderiam dar cumprimento ao projeto em execução; arruamentos de Vila do Carvalho, face à 
abertura de valas para passagem das condutas, trabalhos esses, efetuados pela empresa; 

Quanto às instalações para o Tribunal de Trabalho, informou que estava a monitorizar este 
assunto com os responsáveis do Ministério da Justiça e com o Senhor Presidente da Comarca, 
tendo já falado com a Senhora Dr.ª Albertina, responsável pelas infraestruturas da justiça, 
estabelecendo como prazo, a próxima semana, para resolução e, caso não aconteça, deslocar-
se-ão à Covilhã na semana seguinte para verificarem dois locais para instalação do mesmo. 

 

O Senhor Vereador José Pinto, relativamente à EM 506, disse discordar da forma e tipo de 
reparação que se estava a efetuar, tendo em conta que não iria resolver o problema de fundo. 

Em seu entender, deviam minimizar os problemas das pessoas, com a colocação de um tapete 
betuminoso e reparação das valetas. 

Lembrou que uma das situações que levou à degradação da via se deveu, em muito, ao 
transporte de milhares de toneladas de inertes resultantes da construção do DataCenter para 
a zona dos Alvercões e que, à semelhança deste troço de estrada, que se encontra em pior 
estado. 

 

Interveio o Senhor Presidente para referir que é intenção do Governo, no futuro, renegociar o 
Quadro Comunitário de Apoio, pugnando para que as infraestruturas rodoviárias sejam 
contempladas, face ao estado das mesmas no interior do país. 

 

O Senhor Vereador Joaquim Matias, informou que iria ter uma Assembleia Geral da 
Associação do Bombeiros Voluntários da Covilhã e, nesse sentido, solicitou que fosse célere a 
elaboração do Protocolo com a mesma, respeitante ao subsídio de 2015, tendo em conta que 
tem de fazer parte da Conta de Gerência da Associação. 

 



 

 

ATA DA REUNIÃO DE 05/02/2016 
 

 

 

O Senhor Vereador Jorge Torrão congratulou-se e regozijou-se com o Workshop – O impacto 
da simplificação administrativa nos procedimentos urbanísticos -, realizada pelos Serviços de 
Urbanismo. 

Informou das atividades levadas a cabo pelos serviços, designadamente o Auto dos Reis, com 
a participação dos Ranchos Folclóricos do Refúgio, Boidobra, Associação Grande Roda, Grupo 
de teatro ASTA e Conservatório Regional de Música da Covilhã, difundida por várias freguesias 
do concelho; e do recital do guitarrista clássico Francisco Franco. 

Relativamente ao pedido de transporte para a concurso de “LITERACIA3D”, que se iria 
informar sobre o assunto, estranhando não ter sido dado resposta. 

Relativamente à instalação da Sede do Geopark e por o assunto ter sido abordado na 
Assembleia Municipal, esclareceu a posição da Câmara Municipal da Covilhã quanto ao local 
da sua instalação e da razão de ser na Covilhã, contudo, e face a todos manifestarem a mesma 
intenção, “sugerimos que fosse rotativa pelos Municípios” o que foi considerado descabido e, 
nesse sentido, na reunião seguinte, realizada em Seia, apresentámos a alternativa de se 
instalar no maciço central da Serra da Estrela, no Centro de Interpretação da Torre.  

 

Interveio o Senhor Vereador Joaquim Matias, referindo que alguns dos intervenientes na 
questão do Geopark “trabalham muito com a política partidária”. 

Enalteceu a proposta de instalação da sede do Geopark na Torre, tendo em conta que 
abrange três concelhos. 

Sugeriu que fosse entregue aos Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal todas as 
diligências à volta desta questão, mesmo antes da decisão final. 
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III - PERIODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. AGENDA 

 

Foi proposto a retirada da ordem de trabalhos da alínea f) do ponto 5.1 (DAG), o que foi 
aprovado  

 

2. APROVAÇÃO DE ACTAS 

 

Não existem documentos agendados neste ponto. 

 

3. BALANCETE 

 

Presente o balancete do dia de ontem, documento que fica apenso à ata, e que apresenta 
os seguintes valores: 

 

. Total de Disponibilidades: 1.909.340,93 € (um milhão, novecentos e nove mil, trezentos e 
quarenta euros e noventa e três cêntimos).  

 

. Documentos: 2.591,20 € (dois mil, quinhentos e noventa e um euros e vinte cêntimos). 

 

. Dotações Orçamentais: 1.024.355,72 € (um milhão, vinte e quatro mil, trezentos e 
cinquenta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos). 

 

. Dotações não Orçamentais: 884.985,21 € (oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e 
oitenta e cinco euros e vinte e um cêntimos). 

 

4. DESPACHOS 

 

Não existem documentos neste assunto 
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5. DEPARTAMENTOS 

 

5.1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

a) 1.ª Revisão ao Orçamento 

 

Presente 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa e Grandes Opções do Plano – 2016. 

 

O Senhor Dr. Júlio Costa esclareceu que a presente revisão tem como único objetivo a 
inclusão de três projetos que já constavam dos documentos previsionais de 2015 a fim de 
permitir a liquidação dos mesmos, tendo em conta o baixo nível de arrecadação de receita 
que se verificou no quarto trimestre de 2015. 

 

Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente ata fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara, com a abstenção do Senhor Vereador Nuno Reis, deliberou aprovar a 1.ª Revisão 
ao Orçamento da Despesa e Grandes Opções do Plano – 2016. 

 

Mais deliberou, submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, para os efeitos 
previstos no disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 
do art.º 25.º do RJAL, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

b) Acionamento da cláusula de reversão do lote n.º 61 na ZIT - Zona Industrial do 
Tortosendo – Revogação da deliberação de 12.06.2015 

 

Presente informação da Senhora Diretora de Departamento de Administração Geral, datada 
de 21/01/2016, propondo a revogação da deliberação de Câmara tomada na reunião de 
12/06/2015, relativa ao acionamento da cláusula de reversão do lote n.º 61 na ZIT – Zona 
Industrial do Tortosendo, pertencente à Pentágono Perfeito – Gestão Imobiliária, SA, empresa 
do Grupo FRULACT. 

 

O Senhor Vereador Joaquim Matias questionou sobre a razão da revogação da deliberação. 

 

O Senhor Vereador Nuno Reis, face aos documentos disponibilizados, chamou a atenção para 
a dilação do tempo de resposta à empresa, procedimentos que em seu entender deviam ser 
agilizados. 

 

O Senhor Presidente esclareceu que a revogação da deliberação se prendia, essencialmente, 
pelo facto de a empresa ir proceder a investimento no lote em questão e, quanto ao tempo 
de resposta, informou que houve outra vertente, designadamente através de contactos 
telefónicos. 
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A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou revogar a deliberação tomada na 
reunião de 12.06.2015, relativa ao acionamento da cláusula de reversão do lote n.º 61 na 
ZIT – Zona Industrial do Tortosendo, face aos investimentos futuros de ampliação da 
unidade industrial da FRULACT. 

 

Mais deliberou, dar conhecimento da presente deliberação ao Gabinete de Assessoria 
Jurídica. 

 

c) Protocolo de Apoio entre o Município da Covilhã e o Grupo Desportivo Águias do 
Canhoso – Retificação de deliberação  

 

Presente Protocolo de Apoio entre o Município da Covilhã e o Grupo Desportivo Águias do 
Canhoso, para efeitos de retificação da deliberação tomada na reunião de 10 de abril de 2015, 
uma vez que a comparticipação financeira é de 10.000,00€, transferindo um valor de 
5.000,00€ em maio de 2015 e um valor de 5.000,00€ em Agosto de 2015, para apoio das 
intervenções a realizar na sede social e não de 5.000,00€, como por lapso foi indicado. 

 

A Câmara deliberou aprovar a retificação da deliberação tomada na reunião de 10 de abril 
de 2015, relativo ao Protocolo de Apoio entre o Município da Covilhã e o Grupo Desportivo 
Águias do Canhoso, ao abrigo do qual atribuiu uma comparticipação financeira de 10.000,00 
€, para apoio das intervenções a realizar na sede social, e não de 5.000,00€, como por lapso 
foi referido na deliberação anterior, aqui corrigida.  

 

d) Minuta de Protocolo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de 
Cortes do Meio – Retificação da deliberação de 06.11.2015 

 

Presente minuta de Protocolo de Delegação de Competências entre o Município da Covilhã e 
a Junta de Freguesia de Cortes do Meio, para efeitos de retificação da deliberação tomada na 
reunião de 06 de novembro de 2015, uma vez que o objeto do mesmo é a instalação de 
iluminação pública na Freguesia e não a recolha de resíduos na Freguesia, como por lapso foi 
indicado. 

 

A Câmara deliberou aprovar a retificação da deliberação tomada na reunião de 06 de 
novembro de 2015, relativo ao protocolo de delegação de competências entre o Município 
da Covilhã e a Junta de Freguesia de Cortes do Meio, ao abrigo do qual atribuiu uma 
comparticipação financeira de 10.000,00 € (dez mil euros), mais IVA à taxa legal em vigor, 
para apoio na instalação de iluminação pública na Freguesia.  

 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à Assembleia Municipal da 
Covilhã. 
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e) Denúncia de contrato de arrendamento habitacional da fração B da Rua Azedo 
Gneco, n.º 25, 1.º andar  

 

Presente informação I-CMC/2016/307, do Serviço de Património, datada de 21.01.2016, 
propondo a denúncia de Contrato de Arrendamento Habitacional da fração B, da Rua Azedo 
Gneco, n.º 25, 1.º andar, celebrado com o Senhor Carlos Nuno da Conceição Silva, em 
05.03.2015, bem como a instauração de processo de cobrança coerciva da dívida, no valor de 
1.590,00 €. 

 

A Câmara, nos termos da informação dos serviços, deliberou denunciar o Contrato de 
Arrendamento Habitacional da fração B, da Rua Azedo Gneco, n.º 25, 1.º andar celebrado 
com o Senhor Carlos Nuno da Conceição Silva, em 05.03.2015, bem como a instauração de 
processo de cobrança coerciva da dívida, no valor de 1.590,00 €. 

 

f) Negociação para Locação do Estabelecimento do Piso 0 do Edifício dos Paços do 
Município destinado a Café/Pastelaria com Esplanada exterior  

 

O presente assunto foi retirado da reunião. 
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5.2 DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO 

 

a) Receções Definitivas  

 

- Empreitada da Obra de Pavimentação da Rua da Ponte Pedrinha, Teixoso 

 

A coberto da informação da Divisão de Obras, foi presente o auto de receção definitiva dos 
trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara, com a abstenção do Senhor Vereador José Pinto e com base no parecer do 
Senhor Diretor do Departamento de Obras e Planeamento, deliberou aprovar e homologar 
o auto de receção definitiva dos trabalhos da Empreitada da Obra de Pavimentação da Rua 
da Ponte Pedrinha, Teixoso. 

 

- Empreitada de Alterações ao Loteamento da Covilote - Trabalhos Complementares 

 

A coberto da informação da Divisão de Obras, foi presente o auto de receção definitiva dos 
trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara, com a abstenção do Senhor Vereador José Pinto e com base no parecer do 
Senhor Diretor do Departamento de Obras e Planeamento, deliberou aprovar e homologar 
o auto de receção definitiva dos trabalhos da Empreitada de Alterações ao Loteamento da 
Covilote – Trabalhos Complementares. 

 

- Empreitada de Requalificação de Arruamentos Urbanos nas Freguesias da Zona 
Norte do Concelho  

 

A coberto da informação da Divisão de Obras, foi presente o auto de receção definitiva dos 
trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara, com a abstenção do Senhor Vereador José Pinto e com base no parecer do 
Senhor Diretor do Departamento de Obras e Planeamento, deliberou aprovar e homologar 
o auto de receção definitiva dos trabalhos da Empreitada de Requalificação de Arruamentos 
Urbanos nas Freguesias da Zona Norte do Concelho. 

 

b) Receções Provisórias  

 

- Empreitada de Reconstrução de um Muro de Suporte na Estrada da Rua Mateus 
Fernandes - Covilhã 

 

A coberto da informação da Divisão de Obras, foi presente o auto de receção provisória dos 
trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 
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A Câmara, com a abstenção do Senhor Vereador José Pinto e com base no parecer do 
Senhor Diretor do Departamento de Obras e Planeamento, deliberou aprovar e homologar 
o auto de receção provisória dos trabalhos da Empreitada de Reconstrução de um Muro de 
Suporte na Estrada da Rua Mateus Fernandes – Covilhã. 

 

c) Contas Finais  

 

- Empreitada de Alterações ao Loteamento da Covilote / Trabalhos Complementares  

 

A coberto da informação da Divisão de Obras, foi presente a conta final da Empreitada da 
obra de alterações ao Loteamento da Covilote/Trabalhos Complementares, onde se conclui 
poder ser aprovada e homologada pela Câmara Municipal. 

 

A Câmara, com a abstenção do Senhor Vereador José Pinto e nos termos da informação da 
Divisão de Obras e do Senhor Diretor do Departamento de Obras e Planeamento, deliberou 
aprovar e homologar a conta final da Empreitada da obra de alterações ao Loteamento da 
Covilote/Trabalhos Complementares. 

 

- Empreitada de alargamento e Arranjo Urbanístico da Rua Marquês D' Ávila e 
Bolama, Covilhã 

 

A coberto da informação da Divisão de Obras, foi presente a conta final da Empreitada da 
obra de alargamento e arranjo urbanístico da Rua Marquês D’Avila e Bolama, Covilhã, onde se 
conclui poder ser aprovada e homologada pela Câmara Municipal. 

 

A Câmara, com a abstenção do Senhor Vereador José Pinto e nos termos da informação da 
Divisão de Obras e do Senhor Diretor do Departamento de Obras e Planeamento, deliberou 
aprovar e homologar a conta final da Empreitada da obra de alargamento e arranjo 
urbanístico da Rua Marquês D’Avila e Bolama, Covilhã. 

 

d) Empreitada - Execução do Recinto das Feiras e Mercados do Tortosendo -Acionar 
caução  

 

Presente auto de vistoria à obra atrás indicada, realizada ao abrigo do Dec. Lei nº. 190/2012, 
de 22 de Agosto, para efeitos de acionamento de caução, onde se conclui não poder haver 
liberação parcial da caução, face à existência de deficiências nos trabalhos executados no 
âmbito da empreitada. 

 

A Câmara, nos termos da informação dos serviços e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, deliberou aprovar e homologar o auto de vistoria 
de não liberação parcial da caução e autorizar o acionamento da mesma, para reparação 
das deficiências registadas no referido auto de vistoria, em substituição do empreiteiro, 
como forma de se ressarcir das despesas que vier a realizar com a correção das referidas 
deficiências, respeitante ao contrato de Empreitada - Execução do Recinto das Feiras e 
Mercados do Tortosendo. 
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e) Empreitada de Construção das Escadinhas de Santo André – Acionar caução  

 

Presente auto de vistoria à obra atrás indicada, realizada ao abrigo do Dec. Lei nº. 190/2012, 
de 22 de Agosto, para efeitos de acionamento de caução, onde se conclui não poder haver 
liberação parcial da caução, face à existência de deficiências nos trabalhos executados no 
âmbito da empreitada. 

 

A Câmara, nos termos da informação dos serviços e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, deliberou aprovar e homologar o auto de vistoria 
de não liberação da caução e autorizar o acionamento da mesma, para reparação das 
deficiências registadas no referido auto de vistoria, em substituição do empreiteiro, como 
forma de se ressarcir das despesas que vier a realizar com a correção das referidas 
deficiências respeitante ao contrato de Empreitada da Construção das Escadinhas de Santo 
André.  
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5.3. DIVISÃO DE LICENCIAMENTO 

 

Não existem documentos agendados neste ponto. 
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5.4. DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

Não existem documentos agendados neste ponto. 
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5.5. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE 

 

a) Habitação Social  

 

- Permuta de Habitação 

 

Presente informação sob a referência I-CMC/2016/466, datada de 02.02.2016, do Serviço de 
Habitação, propondo a permuta da habitação ao munícipe Júlio Fernando do Vale Gonçalves, 
da atual habitação, sita na Quinta da Alâmpada, Rua das Cerzideiras, Bloco 7, 1.º Drt.º, 
Boidobra (T4), para o Bairro do Cabeço, Rua do Campo, Bloco 9, 2.º esq.º, Tortosendo (T3). 

 

A Câmara, nos termos da informação dos serviços e do despacho do Senhor Vereador Jorge 
Torrão, deliberou autorizar a permuta de habitação ao munícipe Júlio Fernando do Vale 
Gonçalves, da atual habitação, sita Quinta da Alâmpada, Rua das Cerzideiras, Bloco 7, 1.º 
Drt.º, Boidobra (T4), para o Bairro do Cabeço, Rua do Campo Bloco 9, 2.º esq.º, Tortosendo 
(T3). 

 

Presente informação sob a referência I-CMC/2016/464, datada de 02.02.2016, do Serviço de 
Habitação, propondo a permuta da habitação à munícipe Maria Mimosa dos Anjos Correia, da 
atual habitação, sita na Quinta da Alâmpada, Rua das Cerzideiras, Bloco 2, 1.º Esq.º, Boidobra 
(T3), para a Quinta da Alâmpada, Rua das Cerzideiras, Bloco 7 – 1.º Esq.º, Boidobra (T3). 

 

A Câmara, nos termos da informação dos serviços e do despacho do Senhor Vereador Jorge 
Torrão, deliberou autorizar a permuta de habitação à munícipe Maria Mimosa dos Anjos 
Correia, da atual habitação, sita na Quinta da Alâmpada, Rua das Cerzideiras, Bloco 2, 1.º 
Esq.º, Boidobra (T3), para a Quinta da Alâmpada, Rua das Cerzideiras, Bloco 7 – 1.º Esq.º, 
Boidobra (T3). 
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5.6. DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO 

 

a) Aceitação de doação de manuscrito em pergaminho  

 

Presente minuta de auto de doação e informação n.º I-CMC/2016/345, da Divisão de Cultura, 
Juventude e Desporto, datada de 25/01/2016, para efeitos de aceitação da doação, face à 
vontade manifestada pelo Senhor Pedro Miguel Araújo Correia Pinto, residente em Odivelas, 
em doar um manuscrito em pergaminho ao Município da Covilhã – Arquivo Municipal. 

 

A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea j) do número 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou aceitar 
a doação de um manuscrito em pergaminho pelo Senhor Pedro Miguel Araújo Correia Pinto, 
para enriquecer o espólio documental do Arquivo Municipal da Covilhã. 

  

Mais deliberou, aprovar e celebrar o respetivo auto de doação. 

 

b) Atribuição de Topónimos na Freguesia de Sobral de S. Miguel  

 

Presente a informação n.º I-CMC/2016/223, datada de 15.01.2016, da Divisão de Cultura, 
Juventude e Desporto que, na sequência do pedido formulado pela Freguesia de Sobral de S. 
Miguel, propõe a atribuição dos seguintes topónimos:  

1. Beco do Cabecinho – início no Largo do Cabecinho;  

2. Travessa do Salão – início na Travessa dos Sobreiros e fim na Rua do Barreiro;  

3. Quelha do Barreiro – início e fim na Travessa do Barreiro; 

4. Escadaria Padre Jaime Pinto Pereira – início na Rua dos Sobreiros e fim na Rua Padre 
Jaime Pinto Pereira; 

5. Escadaria dos Sobreiros – início na Travessa da Igreja e fim na Rua dos Sobreiros; 

6. Travessa da Ponte – início e fim na Rua da Ponte; 

7. Quelha do Fundo do Lugar – início na Rua do Fundo do Lugar e fim na Rua do Adro;  

8. Escadaria das Vinhas – início e fim na Rua das Vinhas;  

9. Cantinho das Vinhas – início e fim na Rua do Fundo do Lugar;  

Lugar do Pereiro: 

10. Rua da Capela – início e fim na Estrada Municipal 512;  

11. Rua da Escadaria – início na Estrada Municipal 512 – sem saída;  

12. Rua da Calçada – início na Estrada Municipal 512 – sem saída; 

13. Rua da Fonte – início na Rua da Calçada. 

 

Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente ata fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 
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A Câmara, com base na informação dos serviços e de acordo com a alínea ss), do n.º 1, do 
artigo 33.º do RJAL, deliberou aprovar os seguintes topónimos na Freguesia de Sobral de S. 
Miguel:  

1. Beco do Cabecinho – início no Largo do Cabecinho;  

2. Travessa do Salão – início na Travessa dos Sobreiros e fim na Rua do Barreiro;  

3. Quelha do Barreiro – início e fim na Travessa do Barreiro; 

4. Escadaria Padre Jaime Pinto Pereira – início na Rua dos Sobreiros e fim na Rua Padre 
Jaime Pinto Pereira; 

5. Escadaria dos Sobreiros – início na Travessa da Igreja e fim na Rua dos Sobreiros; 

6. Travessa da Ponte – início e fim na Rua da Ponte; 

7. Quelha do Fundo do Lugar – início na Rua do Fundo do Lugar e fim na Rua do Adro;  

8. Escadaria das Vinhas – início e fim na Rua das Vinhas;  

9. Cantinho das Vinhas – início e fim na Rua do Fundo do Lugar;  

Lugar do Pereiro: 

10. Rua da Capela – início e fim na Estrada Municipal 512;  

11. Rua da Escadaria – início na Estrada Municipal 512 – sem saída;  

12. Rua da Calçada – início na Estrada Municipal 512 – sem saída; 

13. Rua da Fonte – início na Rua da Calçada. 

 

Mais deliberou, encarregar os respetivos serviços de diligenciar pela comunicação às 
entidades competentes. 

 

c) Atribuição de Topónimo na Freguesia de Vila do Carvalho e Cantar Galo  

 

Presente a informação n.º I-CMC/2016/319, datada de 22.01.2016, da Divisão de Cultura, 
Juventude e Desporto que, após consulta à Freguesia de Vila do Carvalho e Cantar Galo, 
propõe a atribuição do seguinte topónimo: 

Cantar Galo 

- Travessa da Pousadinha – inicio na Rua 1.º de Maio – Pousadinha – arruamento sem saída 

 

Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente ata fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara, com base na informação dos serviços e de acordo com a alínea ss), do n.º 1, do 
artigo 33.º do RJAL, deliberou aprovar o seguinte topónimo na União de Freguesias de Vila 
do Carvalho e Cantar Galo: 

Cantar Galo 

- Travessa da Pousadinha – inicio na Rua 1.º de Maio – Pousadinha – arruamento sem saída 
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Mais deliberou, encarregar os respetivos serviços de diligenciar pela comunicação às 
entidades competentes. 

 

d) Atribuição de Topónimos na União de Freguesias de Vale Formoso e Aldeia de Souto  

 

Presente a informação n.º I-CMC/2016/313, datada de 22.01.2016, da Divisão de Cultura, 
Juventude e Desporto que, na sequência do pedido formulado pela União de Freguesias de 
Vale Formoso e Aldeia de Souto, propõe a atribuição dos seguintes topónimos: 

Vale Formoso 

1. Rua do Cabeço Pelado – inicio no entroncamento da Rua da Escola com a Estrada 
Municipal 503  

2. Rua da Urbanização – início na Rua da escola e fim na Rua do Cabeço Pelado  

3. Rua dos Tanques – início no entroncamento da Rua dos Depósitos da Água com a Rua 
Manuel Conde – não tem saída  

4. Travessa de Santa Ana – inicio na Rua da Santa Ana e fim na Rua do Cerdeiral  

5. Transversal da Travessa de Santa Ana – início na Travessa de Santa Ana e fim na Rua 
Guerra Junqueiro  

6. Rua Sítio das Regatas – início na Estrada Nacional 232 – não tem saída  

7. Rua das Fontainhas – início na Estrada Nacional 232 – não tem saída  

8. Travessa da Pouca Farinha – inicio na Rua Pouca farinha e fim na Rua Guerra Junqueiro 

 

Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente ata fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara, com base na informação dos serviços e de acordo com a alínea ss), do n.º 1, do 
artigo 33.º do RJAL, deliberou aprovar os seguintes topónimos na União de Freguesias de 
Vale Formoso e Aldeia de Souto: 

Vale Formoso 

1. Rua do Cabeço Pelado – inicio no entroncamento da Rua da Escola com a Estrada 
Municipal 503  

2. Rua da Urbanização – início na Rua da escola e fim na Rua do Cabeço Pelado  

3. Rua dos Tanques – início no entroncamento da Rua dos Depósitos da Água com a Rua 
Manuel Conde – não tem saída  

4. Travessa de Santa Ana – inicio na Rua da Santa Ana e fim na Rua do Cerdeiral  

5. Transversal da Travessa de Santa Ana – início na Travessa de Santa Ana e fim na Rua 
Guerra Junqueiro  

6. Rua Sítio das Regatas – início na Estrada Nacional 232 – não tem saída  

7. Rua das Fontainhas – início na Estrada Nacional 232 – não tem saída  

8. Travessa da Pouca Farinha – inicio na Rua Pouca farinha e fim na Rua Guerra Junqueiro 

 

Mais deliberou, encarregar os respetivos serviços de diligenciar pela comunicação às 
entidades competentes. 

 



 

 

ATA DA REUNIÃO DE 05/02/2016 
 

 

 

e) Atribuição de Topónimo na União de Freguesias de Covilhã e Canhoso  

 

Presente a informação n.º I-CMC/2016/423, datada de 29.01.2016, da Divisão de Cultura, 
Juventude e Desporto que, na sequência do pedido formulado pelo Senhor Manuel dos Santos 
Novo, propõe a atribuição do seguinte topónimo na União de Freguesias de Covilhã e 
Canhoso: 

Caminho da Canada - Início no entroncamento da Rua dos Plátanos, com a Rua dos 
Pessegueiros e a Rua das Camélias (via sem saída com ligação por bredas e terra batida à Rua 
das Mimosas). 

Este documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente ata fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara, com base na informação dos serviços e de acordo com a alínea ss), do n.º 1, do 
artigo 33.º do RJAL, deliberou aprovar o seguinte topónimo na União de Freguesias de 
Covilhã e Canhoso: 

Caminho da Canada - Início no entroncamento da Rua dos Plátanos, com a Rua dos 
Pessegueiros e a Rua das Camélias (via sem saída com ligação por bredas e terra batida à 
Rua das Mimosas). 

 

Mais deliberou, encarregar os respetivos serviços de diligenciar pela comunicação às 
entidades competentes. 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

 

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas em minuta para efeitos de 
execução imediata. 

 

VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 

 

As deliberações constantes da presente ata foram aprovadas por unanimidade, com exceção 
daquelas em que é referido outro modo de votação. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Pelas 11:00 horas, verificando-se não haver mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente em 
Exercício declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que para sua validade 
e fé vai, no fim, por si assinada e por Graça Isabel Pires Henry Robbins, Diretora do 
Departamento de Administração Geral. 

 

MONTANTE GLOBAL DOS ENCARGOS 

 

O montante global dos encargos resultantes das deliberações tomadas nesta reunião de 
Câmara foi de 0,00€.  

 

 

O Presidente, ________________________________________________________________ 

  

  

A Diretora do Departamento de Administração Geral ________________________________ 


