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ABERTURA 

 

 

ATA Nº 19/2019 

 

 

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, 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 José Armando Serra dos Reis, Carlos Alberto Pinto, 
Maria Regina Gomes Gouveia, Adolfo Miguel Baptista Mesquita Nunes, José Miguel Ribeiro 
Oliveira e Jorge Manuel Afonso Gomes. 

 

A reunião foi secretariada pela Senhora Dr.ª Graça Isabel Pires Henry Robbins, Diretora do 
Departamento de Administração Geral e Coordenação Jurídica. 

 

E pelas 09:35 horas, o Senhor Presidente da Câmara deu início aos trabalhos da presente reunião, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

1. AGENDA  

2. APROVAÇÃO DE ATAS 

- Ata n.º 15 - Reunião Ordinária (Privada) de 05.07.2019 

- Ata n.º 16 - Reunião Extraordinária de 11.07.2019 

- Ata n.º 17 - Reunião Ordinária (Pública) de 19.07.2019    

3. BALANCETE  

4. DESPACHOS 

a) Declaração emitida à DEMO – Dispositivo Experimental Multidisciplinar e Orgânico, Associação 
Cultural 

b) Declaração emitida a Rui Miguel Fernandes Avelans Coelho no âmbito do Projeto “Azulejar”  

c) Declaração emitida aos alunos de Mestrado de Biotecnologia da Universidade da Beira Interior 
no âmbito da candidatura ao Concurso de Ideias “Promove – Regiões Fronteiriças”  

d) Despachos de nomeação de Cargo Dirigente de 2.º Grau (Chefe de Divisão) 

5. DEPARTAMENTOS 
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5.1. DEPARTAMENTO DE ADMINITRAÇÃO GERAL E COORDENAÇÃO JURÍDICA 

a) Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - categorias de Técnico Superior, 
Assistente Técnico e Assistente Operacional 

b) Regulamento de Gestão e Utilização das partes comuns dos prédios que integram o parque 
habitacional do Município da Covilhã  

c) Projeto de Regulamento Municipal de atribuição de apoios à Reconstrução de Habitações, 
afetadas por Incêndios de grandes dimensões no Município da Covilhã 

d) Proposta de Minuta das condições gerais para abertura de concurso de locação do Bar da Central 
de Camionagem 

e) Proposta de aditamento ao contrato de locação do estabelecimento comercial Restaurante-Bar 
da Goldra 

f) Minuta de contrato de arrendamento de espaço no edifício da Parkurbis 

g) Proposta de Constituição de direito de superfície de Imóvel à ASTA – Associação de Teatro e 
Outras Artes, sito na Rua 6 de Setembro, n.ºs 63 e 64, na Covilhã  

h) Aditamento ao Protocolo celebrado em 16.setembro.2016, entre o Município da Covilhã e o 
Centro Social de Aldeia de Souto  

i) Minuta de Protocolo de Cedência de Instalações entre o Município da Covilhã e a União de 
Freguesia de Vale Formoso e Aldeia de Souto 

j) Minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município da Covilhã e a Freguesia de Unhais da 
Serra, no âmbito da Proteção Civil  

k) Denúncia do contrato de arrendamento iniciado em 11/02/2009 com a Vodafone Portugal - 
Comunicações Pessoais, SA dos espaços sitos no edifício do Mercado Municipal, 1º com 23,70 m2 
de infraestruturas técnicas e 33,0 m2 de pessoal técnico de apoio  

l) Retificação da Constituição de Direito de Superfície a favor da Academia do Sporting Clube da 
Covilhã 

5.2. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

a) Extinção da caução - ByEva, Ldª, - Contrato de prestação de serviços de limpeza de instalações 
do Município da Covilhã  

b) Minuta de contrato a celebrar com a Rádio Clube da Covilhã  

5.3. DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO 

a) Minuta de Protocolo de Cooperação entre a Direção-Geral do Território e o Município da Covilhã  

b) Extinção de Caução - MRG-Construction, SA - Empreitada da obra de construção do Centro de 
Inovação Cultural da Covilhã  

c) Constituição de parcela de terreno do prédio urbano sito em Baiúca – Covilhã para alienação da 
parcela de terreno constituída (art.º P5731) à sociedade António Fernandes & Fernandes, S.A 
com intenção de ampliação de edificação existente no Lote A11 da Zona Industrial do Canhoso  

d) Empreitada de Beneficiação da Estrada Municipal 512 entre o Rio Zêzere e a Barroca Grande, 
incluindo o Ramal da EM 512-1, até ao limite do Concelho – Proposta de Adjudicação de 
Trabalhos a Mais  
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e) Resolução do contrato de empreitada de “Pavimentação do Caminho pela Ribeira do Porsim, do 
Acesso de Casegas a S. Jorge da Beira”  

f) Revisão de Preços: 

1. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos 
Pontões 

2. FEM - Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos Pontos de Água 

3. Empreitada da Obra de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 2017 
– 2.ª Fase 

4. Requalificação da E.M. 512 entre o Rio Zêzere e a Barroca Grande, incluindo o ramal da 
E.M. 512-1, até ao limite do Concelho 

g) Receções Provisórias: 

1. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Execução 
de Sinalização Horizontal nas Freguesias da Erada, Paul, Barco/Coutada, 
Covilhã/Canhoso, Cortes do Meio e Unhais da Serra 

2. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Guardas de 
Segurança nas Freguesias da Erada, Paul, Barco/Coutada, Covilhã/Canhoso, Cortes do 
Meio e Unhais da Serra 

3. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação 
dos Pontos de Água 

4. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação 
dos Pontões 

5. Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 2017, no 
Concelho da Covilhã 

6. Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 2017 - 2ª 
Fase 

7. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais Provocados pelos incêndios nos meses de julho e agosto de 2017 – Reparação 
da Rede Aérea de Baixa Tensão e Iluminação Pública na Freguesia de Cortes do Meio 

h) Receções Definitivas: 

1. Empreitada da obra de Requalificação de Arruamentos na zona envolvente ao Bairro da 
Infantaria XXI  

2. Empreitada da obra de Requalificação de Arruamentos sitos no Bairro da Judiaria – Covilhã 

3. Empreitada da obra de Execução de Coletores de Águas Residuais e Pluviais na Freguesia 
do Canhoso 

4. Empreitada da Obra de Melhoramento e Pavimentação do Acesso a Edifícios de Habitação 
na Travessa do Sineiro – Covilhã 
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5. Empreitada de Requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e Criação do Miradouro e 
Relógio de Sol – Freguesia de Santa Maria - Reparação das deficiências registadas em auto 
de vistoria, em substituição do empreiteiro 

i) Conta Final: 

1. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos 
Pontões  

2. FEM - Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos Pontos de Água 

3. FEM – Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Mun. Provocados pelos Incêndios 
ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017 – Reparação da Rede Aérea de Baixa Tensão 
e Iluminação Pública na Freguesia de Cortes do meio 

4. Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 2017 – 2.ª 
Fase 

5.4. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E DESPORTO 

a) Proposta para definição do número de Bolsas de Estudo a atribuir aos alunos matriculados no 
1º ano em cursos de Licenciatura – Ano letivo 2019/2020  

b) Proposta – Programa Erasmus+ - Projeto “Covilhã. Forma III” – Atribuição de Subsídios para os 
participantes na 2ª fase das Mobilidades a iniciar em 10/09/2019- Ano Letivo 2019/2020 

c) Contratos de Delegação de Competências nas Freguesias – ano letivo 2019/2020 

1. Aquecimento Escolar 

2. Acompanhamento do Serviço de refeições no 1.º Ciclo do Ensino Básico – Ano Letivo 
2019/2020 

3. Atividades de Animação e de Apoio à Família no Pré-escolar e Componente de Apoio à 
família no 1.º ciclo – Ano letivo 2019/2020 

4. Comparticipação nas despesas correntes do funcionamento do Refeitório da EB do 
Canhoso  

5. Apoio nas despesas do espaço do pré-escolar – Junta de Freguesia do Dominguiso 

6. Fornecimento de refeições escolares  

7. Transportes escolares  

8. Contratação de Assistentes Operacionais para Escola Básica/Jardins de Infância 

9. Contrato de Delegação de Competências – Junta de Freguesia Barco e Coutada – 
Assistente Operacional a Tempo Inteiro – Ano Letivo 2019/2020 

10. Contratos de Delegação de Competências Juntas de Freguesia – Assistente Operacional 
Acompanhamento de Crianças com Necessidades Específicas – Ano Letivo 2019/2020 

d) Protocolos de Apoio e colaboração – ano letivo 2019/2020 

1. Fornecimento de refeições escolares  

2. Transportes escolares  
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3. Protocolo de Colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 
do Rodrigo - Assistente Operacional para Acompanhamento de Crianças com 
Necessidades Específicas - Ano Letivo 2019/2020  

4. Protocolo de Colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação – 
Colaboradoras Acompanhamento Refeições - Ano letivo 2019/2020  

e) Proposta – Atribuição de Auxílios Económicos – Comparticipação para Material Escolar – Alunos 
do 1º Ciclo do Ensino Básico – Ano Letivo 2019/2020  

f) Proposta – Aplicação de Escalões e Respetiva Comparticipação pela frequência na AAAF – 
Atividades de Animação e de Apoio à Família e CAF – Componente de Apoio à Família – Ano 
Letivo 2019/2020  

g) Concurso para a conceção da identidade gráfica do Teatro Municipal da Covilhã 

h) Habitação Social 

1. Atribuição 

a) Jorge Filomeno Andrade Gomes – Travessa do Cimo, n.º 2 – Covilhã (T1 

b) Marta Isabel Gomes dos Santos – Bairro do Cabeço, Bloco 3, 2.º Esq.º - 
Tortosendo (T3) 

c) Benvinda Antunes Carvalho Sousa – Quinta da Alâmpada, Rua Operário Têxtil, 
Bloco 12, r/c.º Dt.º - Boidobra (T2)  

i) Normas de Funcionamento Programa Desporto Sénior e Desporto para Todos 

5.5. DIVISÃO DO URBANISMO 

a) Processo de Obras Particulares n.º 530 – António Ferreira Gonçalves   
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I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e, em conformidade com o 
disposto no artigo 52.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 8.º do 
Regimento da Câmara Municipal da Covilhã, perguntou aos Senhores Vereadores quem pretendia 
intervir neste ponto.  

 

Após inscrição, o Senhor Presidente da Câmara concedeu o uso da palavra ao Senhor Vereador 
Carlos Alberto Pinto que, após cumprimentar os presentes, abordou vários temas sobre o 
Concelho da Covilhã. 

Voltou a lamentar o estado em que se encontrava a estátua de D. Luís sita na Praça do Município, 
situação que já tinha sido várias vezes abordada, apelando para que “todas as estátuas existentes 
no Concelho fossem devidamente cuidadas”, informando ainda do mau estado da estátua de 
Nossa Senhora situado no Jardim Público. “Estou convencido que se a estátua fosse republicana 
de gema, não estaria naquelas condições e não podemos deixar passar a ideia que temos aqui 
uma opção de cuidado e manutenção em função disso mesmo.” 

Relativamente ao monumento do Operário localizado na interseção da Avenida da Anil com a 
Avenida Europa, referiu que já havia três meses que o mesmo se encontrava por acabar e que tal 
situação não dava uma boa imagem à Câmara Municipal. 

Relativamente ao modo de envio da documentação para as reuniões de Câmara, referiu que, 
aquando receção dos documentos para a presente reunião, se sentiu “recuado uns 15 anos no 
tempo, em que o papel prevalecia neste Município e a desmaterialização era um sonho muito 
futuro. Isto não tem qualquer razão de ser e significa que a Câmara tem investido muito em 
pessoal e pouco em equipamentos. Quanto à segurança de transmissão, hoje creio que haverá 
organizações mais sensíveis do que a Câmara Municipal da Covilhã que ultrapassaram este 
problema e, portanto, espero que, brevemente, me digam que não é preciso eu andar aqui com 
estes pacotes de papéis para vir à sessão do Município.” 

Prosseguiu dizendo que tinha tido conhecimento da venda, em hasta pública, de 6 lotes de 
terreno localizados no antigo aeródromo, constatando que a “tentativa da venda global” dos lotes 
não tinha sido bem-sucedida. Expressou o seu lamento que “se desfaça um projeto para empresas 
e para emprego em troca de um bairro que haveremos de ver qual é o resultado final depois de 
construídas as peças que estão previstas. Fico curioso em saber qual é a afetação dos recursos da 
venda destes lotes: se é para o lançamento de um novo aeródromo, se é para a recuperação de 
casas, … Para que efeito é? Qual é a utilização? Para quem tanto lamentou a desativação do 
aeródromo, o produto dessa desativação qual será a nova afetação que não seja para despesas 
correntes?” 

Falou ainda sobre a pintura das “ciclofaixas” na Cidade, dizendo não terem nada a ver com 
ciclovias, alertando para o facto de que a segurança destas era inexistente, não existindo 
separadores e não vendo “que haja, no Código da Estrada, qualquer prevalência particular para 
este efeito.” Estranhou dizendo que achava que o projeto fosse originar uma oportunidade para 
o investimento em ciclovias perfeitamente demarcadas, autónomas e com segurança própria 
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para a circulação. Concluiu o tema dizendo que haveriam de ver qual o sucesso do projeto de 
utilização de bicicletas numa cidade de montanha. 

Relativamente ao Sistema de Mobilidade da Covilhã, “aquilo que já existe para ser explorado no 
tal concurso que vai ser aberto, mantém um grau de inoperacionalidade muito elevado.” Contou 
que “as peças do conjunto da cidade em termos de mobilidade” raramente estavam a funcionar. 
“Com tanta gente que é admitida na Câmara, interrogo-me como é que não há a admissão de 
uma equipa de dois mecânicos que se dediquem apenas a visitar os equipamentos para evitar 
isso.” 

Alertou para a vandalização da ponte da Carpinteira, dizendo que, “para além das medidas que é 
necessário tomar para se evitar essa vandalização, também tem de ter uma resposta para que 
não se consolide essa imagem degradada de equipamentos que merecem todo o cuidado.” 

Prosseguiu abordando o tema do contrato de arrendamento do Silo-Auto do Sporting Clube da 
Covilhã. “Das duas uma: ou se pretendeu dar uma ajuda ao Sporting em termos de uma renda 
porque, de outra maneira, não se percebe porque não há de ser o futuro concessionário que vai 
contratar com o Sporting. Se não houver concessão, o silo-auto atual tem uma fraca utilização, 
de acordo com aquilo que são as minhas constatações, e sendo a concessão prevista para início 
daqui um ano ou dois, não se percebe como é que o contrato vai ser já celebrado. Manda a 
transparência que se definisse melhor qual é o âmbito deste contrato de arrendamento.” 

Falou ainda sobre a Feira de S. Tiago, dizendo que estava transformada num evento de 
espetáculos musicais. “Eu diria mesmo que uma contratação com qualquer marca de cerveja, por 
duas semanas, de Super Rock daria, praticamente, o mesmo efeito da Feira de S. Tiago! 
Construtivamente, queria deixar aqui manifestado: assisto, não apenas à existência de estruturas 
de turismo na Câmara, como à contratação de técnicos de turismo. Pergunto o que andam a fazer. 
Não se vê ações turísticas relevantes na Câmara da Covilhã! E pergunto porque não são afetados 
a coordenarem uma equipa permanentemente de trabalho, não apenas em relação à Feira de S. 
Tiago, como a outras manifestações que a Covilhã precisa? Não temos um certame empresarial – 
a ANIL praticamente desapareceu de circulação quanto a isso – e dói ver a situação a que chegou 
a Feira de S. Tiago! Espero que alguma coisa seja feita para que, no próximo ano, não tenhamos 
ali apenas um momento de concertos e pouco mais do que isso, em termos daquilo que foi a Feira 
de S. Tiago e daquilo que representa, com potencial para ser recriado, sem se assistir àquela 
“morte lenta” em que se encontra esta feira.” 

Por último, relativamente a propostas para admissão de pessoal e fazendo referência à assunção, 
por parte da Câmara, da transferência de competências na área da Educação que, segundo a sua 
opinião as tinha assumido erradamente, referiu ser “surpreendente a contínua admissão de 
pessoas como se não houvesse limites e como se não houvesse relação com a própria natureza 
de organização cada vez mais dependente de métodos e menos de pessoas”. Solicitou que, numa 
próxima sessão, lhe fosse informado o seguinte: 

 Quantos funcionários tinha a Câmara em janeiro 2014; 

 Quantos funcionários iria a Câmara passar a ter depois de consumadas as admissões 
propostas para a presente reunião. 
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Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Câmara referiu que a Câmara Municipal 
se regozijava pelo facto de a Senhora Prof.ª Rogélia Proença ter vencido o prémio “Melhor Poeta 
do Ano” no Concurso Troféu Literatura Brasileiro 2019, cujo prémio seria recebido em janeiro de 
2020. 

“Relativamente às questões suscitadas pelo Senhor Vereador Carlos Alberto Pinto, que são 
declarações destrutivas, infundadas, carregadas de ódio e de desconhecimento, não merecem 
qualquer resposta pela falta de autoridade que tem relativamente às matérias, da forma e com o 
enfoque com que as abordou. Diz bem da coerência, da intenção, do modo e forma como faz 
política neste executivo.” 

 

O Senhor Vereador Carlos Alberto Pinto solicitou a palavra com a intenção de protestar, nos 
termos do Regimento, sobre as palavras proferidas pelo Senhor Presidente da Câmara, que não 
lhe foi concedida, ausentando-se da reunião, pelas 09:50 horas. 

 

De seguida, o Senhor Presidente mandou que constasse da ata que o Senhor Vereador Carlos 
Alberto Pinto, empurrou com acentuada violência, para o meio da mesa, a caixa contendo os 
documentos da presente reunião, proferindo impropérios e batendo com a porta. 

 

O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que, relativamente ao envio da documentação para 
as reuniões de Câmara, estavam a tentar resolver alguns problemas. “Depois de votarmos e de 
assentarmos qual é que é o modo de convocatória e de consulta dos documentos, estabilizamos 
isso.” Informou que estavam a trabalhar e a testar VPN’s onde os Senhores Vereadores, através 
de um código, terão acesso à documentação com toda a facilidade. Esclareceu ainda que o Senhor 
Vereador Carlos Alberto Pinto tinha solicitado o envio da documentação para um apartado, pelo 
que não entendia a sua intervenção relativamente ao assunto. 

Não estando em funcionamento as VPN’s para a próxima reunião, deu indicações para que a 
documentação fosse enviada numa pen. 

 

Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Câmara passou ao Período da Ordem do 
Dia. 
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II - PERIODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. AGENDA 

 

Foi proposto pelos serviços ao Senhor Presidente da Câmara a correção dos assuntos que a se 
seguir se indicam, tendo sido aprovado por unanimidade: 

 

Do ponto 5.1 – DAGCJ 

 

- a) Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - categorias de Técnico 
Superior e Assistente Técnico 

Deverá ler-se: 

- a) Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - categorias de 
Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional 

 

- k) Denúncia do contrato de arrendamento iniciado em 11/02/2009 com a Vodafone 
Portugal - Comunicações Pessoais, SA dos espaços sitos no edifício do Mercado 
Municipal, 1º com 23,70 m2 de infraestruturas técnicas e 33,0 m2 

Deverá ler-se: 

- k) Denúncia do contrato de arrendamento iniciado em 11/02/2009 com a Vodafone 
Portugal - Comunicações Pessoais, SA dos espaços sitos no edifício do Mercado 
Municipal, 1º com 23,70 m2 de infraestruturas técnicas e 33,0 m2 de pessoal técnico 
de apoio 

 

Do ponto 5.4 – DECAD 

 

c) 2 – Acompanhamento do Serviço de refeições no 1.º Ciclo do Ensino Básico – Ano Letivo 
2019/2020 

Deverá ler-se: 

c) 2. Acompanhamento do Serviço de Refeições aos alunos do Ensino Básico e Pré-Escolar 
– Ano Letivo 2019/2020 
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c) 9. Contrato de Delegação de Competências – Junta de Freguesia Barco e Coutada – 
Assistente Operacional a Tempo Inteiro – Ano Letivo 2019/2020. Contratos de 
Delegação de Competências Juntas de Freguesia – Assistente Operacional 
Acompanhamento de Crianças com Necessidades Específicas – Ano Letivo 2019/2020 

Deverá ler-se: 

c) 9. Contrato de Delegação de Competências – Junta de Freguesia Barco e Coutada – 
Assistente Operacional a Tempo Inteiro – Ano Letivo 2019/2020 

c) 10. Contratos de Delegação de Competências Juntas de Freguesia – Assistente 
Operacional Acompanhamento de Crianças com Necessidades Específicas – Ano Letivo 
2019/2020 

 

h) Habitação Social 

1. Atribuição 

a) Jorge Filomeno Andrade Gomes – Travessa do Carmo, n.º 2 – Covilhã (T1 

Deverá ler-se: 

h) Habitação Social 

1. Atribuição 

a) Jorge Filomeno Andrade Gomes – Travessa do Cimo, n.º 2 – Covilhã (T1) 

 

i) Benvinda Antunes Carvalho Sousa – Quinta da Alâmpada, Rua Operário Têxtil, Bloco 12, 
r/c.º Dt.º - Boidobra (T2) 

Deverá ler-se: 

h) Habitação Social 

1. Atribuição 

c) Benvinda Antunes Carvalho Sousa – Quinta da Alâmpada, Rua Operário 
Têxtil, Bloco 12, r/c.º Dt.º - Boidobra (T2) 

 

j) Normas de Funcionamento Programa Desporto Sénior e Desporto para Todos 

Deverá ler-se: 

i) Normas de Funcionamento Programa Desporto Sénior e Desporto para Todos 

 

 

 

 

 

 



RÚBRICAS      Fl. 
 
ATA DA REUNIÃO DE 06/09/2019 
 
 

 

 

 

2. APROVAÇÃO DE ATAS 

 

- Ata n.º 15 - Reunião Ordinária (Privada) de 05.07.2019 

 

A Câmara deliberou aprovar a ata n.º 15 da reunião ordinária privada de 05.julho.2019. 

 

Não participou na discussão e votação da ata o Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista 
Mesquita Nunes, nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do D.L. n.º 4/2015, de 07/01 (CPA). 

 

- Ata n.º 16 - Reunião Extraordinária de 11.07.2019 

 

A Câmara deliberou aprovar a ata n.º 16 da reunião extraordinária privada de 11.julho.2019. 

 

- Ata n.º 17 - Reunião Ordinária (Pública) de 19.07.2019 

 

Não participou na discussão e votação da ata o Senhor Vereador Jorge Manuel Afonso Gomes, 
nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do D.L. n.º 4/2015, de 07/01 (CPA). 

 

3. BALANCETE 

 

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

 

. Total de Disponibilidades: 3.048.549,75€ (três milhões, quarenta e oito mil, quinhentos e 
quarenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos).  

 

. Dotações Orçamentais: 2.266.882,57€ (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos 
e oitenta e dois euros  e cinquenta e sete cêntimos). 

 

. Dotações não Orçamentais: 781.667,18€ (setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta 
e sete euros e dezoito cêntimos). 
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4. DESPACHOS 

 

a) Declaração emitida à DEMO – Dispositivo Experimental Multidisciplinar e Orgânico, 
Associação Cultural 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, ratificar a declaração emitida pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
15.julho.2019, nos termos do disposto nas alíneas r) e t) no n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, na qual 
reconhece a qualidade artística, o mérito, a relevância cultural e patrimonial, material e 
imaterial e o potencial turístico do projeto da DEMO – Dispositivo Experimental Multidisciplinar 
e Orgânico, Associação Cultural, “Guardo nas mãos mais de mil anos de sabedoria, a realizar em 
colaboração com o Grupo de Adufeiras do Paul, entre novembro de 2019 e março de 2020. 

 

b) Declaração emitida a Rui Miguel Fernandes Avelans Coelho no âmbito do Projeto 
“Azulejar”  

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, ratificar a declaração emitida pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
11.julho.2019, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, na qual reconhece 
interesse e mérito do projeto “AzulejAR”, promovido por Rui Miguel Fernandes Avelans Coelho. 

 

c) Declaração emitida aos alunos de Mestrado de Biotecnologia da Universidade da Beira 
Interior no âmbito da candidatura ao Concurso de Ideias “Promove – Regiões 
Fronteiriças”  

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, ratificar a declaração emitida pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 
30.julho.2019, nos termos do disposto nas alíneas r) e t) no n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, na 
qual manifesta interesse no apoio da candidatura apresentada pelos alunos de Mestrado 
de Biotecnologia da Universidade da Beira Interior no âmbito da candidatura ao Concurso 
de Ideias “Promove – Regiões Fronteiriças”, patrocinado pela Fundação La Caixa. 

 

d) Despachos de nomeação de Cargo Dirigente de 2.º Grau (Chefe de Divisão) 
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No âmbito e na sequência da entrada em vigor da nova Estrutura e Organização dos Serviços do 
Município da Covilhã, publicada no Diário da República 2.ª Série, de 06 de agosto de 2019, foram 
presentes, para conhecimento, os despachos dos n.os 75 a 81 exarados pelo Senhor Presidente da 
Câmara no dia 20 de agosto do corrente ano, nos quais nomeia cargos Dirigentes de 2.º Grau – 
Chefes de Divisão os técnicos superiores: 

 Pedro Miguel da Costa Nascimento (Divisão de Serviços Operativos), em regime de 
substituição, por conveniência de serviço, pelo período de 90 dias, prorrogado até ao 
provimento definitivo do cargo, caso seja, entretanto, iniciado procedimento para o 
efeito; 

 Maria Manuela da Silva Matos Almeida Roque (Divisão dos Serviços Jurídicos e de 
Património), em regime de substituição, por conveniência de serviço, pelo período de 90 
dias, prorrogado até ao provimento definitivo do cargo, caso seja, entretanto, iniciado 
procedimento para o efeito; 

 Isabel Maria Barata Matias (Divisão de Planeamento e de Gestão de Cofinanciamento de 
Investimento), em regime de substituição, por conveniência de serviço, pelo período de 
90 dias, prorrogado até ao provimento definitivo do cargo, caso seja, entretanto, iniciado 
procedimento para o efeito; 

 José Armando dos Reis (Divisão de Urbanismo), em regime de substituição, por 
conveniência de serviço, pelo período de 90 dias, prorrogado até ao provimento definitivo 
do cargo, caso seja, entretanto, iniciado procedimento para o efeito; 

 Telma Catarina Dias Madaleno (Divisão de Desporto e Associativismo), em regime de 
substituição, por conveniência de serviço, pelo período de 90 dias, prorrogado até ao 
provimento definitivo do cargo, caso seja, entretanto, iniciado procedimento para o 
efeito; 

 Anabela Correia Gonçalves (Divisão do Gabinete de Informação Geográfica e Avaliação 
Patrimonial), em regime de substituição, por conveniência de serviço, pelo período de 90 
dias, prorrogado até ao provimento definitivo do cargo, caso seja, entretanto, iniciado 
procedimento para o efeito; 

 Maria Cristina Afonso Maximino (Divisão de Ação Social e Saúde), em regime de 
substituição, por conveniência de serviço, pelo período de 90 dias, prorrogado até ao 
provimento definitivo do cargo, caso seja, entretanto, iniciado procedimento para o 
efeito. 

 

Os despachos apresentados ficarão, para todos os efeitos legais, arquivados em pasta própria 
existente para o efeito. 

 

A Câmara tomou conhecimento dos despachos apresentados. 
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5. DEPARTAMENTOS  

 

5.1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E COORDENAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Proposta de abertura de procedimentos concursais comuns, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - categorias de Técnico 
Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional 

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/21135, do Departamento de Administração Geral e Coordenação 
Jurídica, propondo a aprovação da abertura de procedimentos concursais comuns, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nas categorias de Técnico 
Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional, destinados à ocupação dos postos de 
trabalho previstos como necessários no mapa de pessoal aprovado. 
 

Documento que se dá como inteiramente transcrito na presente ata e fica, para todos os efeitos 
legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou, com o voto contra do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a abertura de procedimentos concursais comuns, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nas categorias de Técnico Superior, 
Assistente Técnico e Assistente Operacional, destinados à ocupação dos postos de trabalho 
previstos como necessários no mapa de pessoal aprovado, nos seguintes termos: 

 

Legislação aplicável: 

Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, adiante designada por LTFP; 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, Lei nº 75/2013, 12 de setembro, adiante designado por 
RJAL;   

Decreto-Lei n.ºs 209/2009, de 3 de setembro, adiante designado como Decreto-Lei; 

Decreto-Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, adiante designado por Decreto Regulamentar; 

Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril adiante designada por Portaria; 

Lei nº 71/2018, 31 de dezembro, adiante designada por OE2019. 
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Disponibilidade orçamental: 

A Câmara Municipal dispõe de disponibilidade orçamental, aprovada para o efeito na sua 
reunião realizada no dia 11/01/2019, que definiu o montante para o recrutamento de 
novos postos de trabalho, previstos no mapa de pessoal aprovado para o corrente ano, 
nos termos do nº 2 do artigo 31º da LTFP, com o valor de 200 992.83€;  

 

Missão e Visão: 

A Camara Municipal tem por missão estabelecer como prioridades “Promover a 
sustentabilidade do município, dando resposta às expetativas dos cidadãos/munícipes 
mediante o exercício de políticas públicas, sustentáveis em matéria financeira, territorial e 
ambiental, implementando medidas e programas nas diversas áreas de atuação e 
competências, tendentes a atingir um desenvolvimento social integrado e prestação de 
serviços de excelência, visando ampliar e consolidar a qualidade de vida no Município da 
Covilhã.”;  

Tem como visão que “O Município da Covilhã orienta a sua intervenção para a prestação de 
um serviço público moderno, humanista e de excelência, tendo por referência as melhores 
práticas, em vigor ma administração local, numa aplicação eficiente dos recursos disponíveis, 
procurando garantir a plena satisfação das necessidades, expetativas e aspirações dos 
munícipes e dos cidadãos.”; 

 

Autorizar o recrutamento, nos termos da alínea a) do nº 3 e nº 4 do artigo 6º, nº 4 do artigo 
30º ambos da LTFP e alínea a) do artigo 3º da Portaria, de:  

a) 7 (sete) Técnicos Superiores, na modalidade de vínculo com contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

b) 3 (três) Assistentes Técnicos, na modalidade de vínculo com contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

c) 1 (um) Assistente Operacional (coveiro), na modalidade de vínculo com contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado. 

 

1) Gabinete de Empreendedorismo e Promoção do Desenvolvimento - 1 Técnico Superior 
na Área de Gestão; 

2) Departamento de Finanças e de Modernização Administrativa: 

i) Divisão de Finanças e Orçamento Municipal – 1 Técnico Superior na Área de 
Contabilidade;  

ii) Divisão de Contratação Pública e do Inventário Municipal – 1 Técnico Superior na 
Área de Gestão e 1 Técnico Superior na área de Matemática/Informática; 

3) Departamento de Obras e Planeamento; 

i) Divisão de Obras -Serviço de Estudos, Projetos e Topografia – 2 Técnicos Superior 
Engenharia Civil; 
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4) Departamento de Educação, Cultura, Ação Social e Desporto. 

i) Divisão de Educação – 1 Técnico Superior de psicologia 

ii) Divisão de Cultura - Serviço de Museus, 1 assistente técnico; 

iii) Serviço de Ação Cultural – 1 assistente técnico; 

5) Gabinete de Promoção Turística – 1 assistente técnico 

6) Departamento de Finanças e Modernização Administrativa: 

i) Serviço de Taxas e Licenças – Cemitérios – 1 assistente operacional (coveiro) 

 

Para os seguintes postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal: 

a) Técnico Superior - Contabilidade (1 posto de trabalho); 

Requisito habilitacional: Licenciatura em Contabilidade. 

b) Técnico Superior – Gestão (2 posto de trabalho); 

Requisito habilitacional: Licenciatura em Gestão. 

c) Técnico Superior – Matemática informática (1 posto de trabalho); 

Requisito habilitacional: Licenciatura em matemática informática. 

d) Técnico Superior – Engª Civil (2 posto de trabalho); 

Requisito habilitacional: Licenciatura em Engª civil/Curso superior em Engª civil e inscrição 
válida na respetiva ordem profissional. 

e) Técnico Superior – Psicologia (1 posto de trabalho) 

f) Assistente Técnico – administrativo (3 postos de trabalho); 

Requisito habitacional: 12, º ano de escolaridade habilitação equivalente. 

g) Assistente Operacional – Coveiro (1 posto de trabalho). 

Requisito habitacional: 9º ano de escolaridade habilitação equivalente. 

 

Mais deliberou emitir parecer favorável para em caso de impossibilidade de ocupação dos 
postos de trabalho por candidatos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado 
previamente constituído, de recrutar trabalhadores que se inscrevam no universo do n.º 4 do 
citado artigo 30.º da LTFP, ou seja trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou 
sem vínculo de emprego público 

 

b) Regulamento de Gestão e Utilização das partes comuns dos prédios que integram o 
parque habitacional do Município da Covilhã  

 

Na sequência da deliberação de Câmara de 05.abril.2019, foi presente informação I-
CMC/2019/1587, do Serviço de Expediente Geral e Arquivo Documental, datada de 08.julho.2019, 
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constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com a referência 
EDOC/2018/6747, após o decurso do prazo para consulta pública de harmonia com o previsto no 
Código do Procedimento Administrativo, através da publicação no Boletim Municipal n.º 10, de 
16.maio.2019, no site do Município, Juntas de Freguesia, afixado nos locais do costume e consulta 
aos membros da Câmara e Assembleia Municipal, propondo a aprovação do Regulamento de 
Gestão e Utilização das partes comuns dos prédios que integram o parque habitacional do 
Município da Covilhã, o qual não foram rececionadas quaisquer pedidos de apresentação de 
contributos ou sugestões para a alteração do regulamento.   

  

Documento que se dá como inteiramente transcrito na presente ata e fica, para todos os efeitos 
legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou aprovar, com o voto contra do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista 
Mesquita Nunes, o Regulamento de Gestão e Utilização das partes comuns dos prédios que 
integram o parque habitacional do Município da Covilhã. 

 

Mais deliberou submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, para os efeitos 
previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, em conjugação com o disposto na alínea k) do nº. 
1 do art.º 33º., ambas do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro que aprova o RJAL. 

 

c) Projeto de Regulamento Municipal de atribuição de apoios à Reconstrução de 
Habitações, afetadas por Incêndios de grandes dimensões no Município da Covilhã  

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/15784, do Departamento de Administração Geral e Coordenação 
Jurídica, propondo a aprovação do início do procedimento do Projeto de Regulamento Municipal 
de atribuição de apoios à Reconstrução de Habitações, afetadas por Incêndios de grandes 
dimensões no Município da Covilhã. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, ao abrigo do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, dar início ao procedimento do Projeto de 
Regulamento Municipal de atribuição de apoios à Reconstrução de Habitações, afetadas por 
Incêndios de grandes dimensões no Município da Covilhã. 
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d) Proposta de Minuta das condições gerais para abertura de concurso de locação do Bar 
da Central de Camionagem 

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/20609, propondo a aprovação da minuta das condições gerais para 
abertura de novo concurso de locação do Bar da Central de Camionagem. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a minuta das condições gerais para abertura de novo concurso de locação do 
Bar da Central de Camionagem, sendo o prazo de locação de 5 (cinco) anos improrrogáveis, 
contados do dia um do mês seguinte ao da data da celebração do contrato. 

Deliberou ainda, encarregar os respetivos serviços da publicitação de aviso, em duas edições, 
do Jornal Fórum Covilhã, no próximo Boletim Municipal, no sítio do Município na internet em 
www.cm-covilha.pt e no Facebook do Município em https://www.facebook.com/covilhamunicipio. 

 

e) Proposta de aditamento ao contrato de locação do estabelecimento comercial 
Restaurante – Bar da Goldra  

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/4641, propondo a aprovação de aditamento ao contrato de locação 
do estabelecimento comercial Restaurante – Bar da Goldra, nas condições da proposta 
apresentada pelo locatário, agora com novo gerente, considerando-se que a mesma 
consubstancia uma proposta de relevante interesse publico, dado que: 

1) se por um lado, é assumida financeiramente a execução de obras de conservação e de 
requalificação do imóvel, da inteira responsabilidade do município; 

2) por outro lado, a proposta apresentada revela-se capaz de dotar/implementar o espaço de 
funcionalidade, a breve trecho, terminando-se o já longo período de encerramento de um 
equipamento tao importante na zona, quer para os estudantes do secundário, quer da 
universidade. 

Quanto à alteração da condição "prazo da locação", considera-se ser aqui justificado, face ao valor 
do investimento em equipamento municipal, e também por razões de igualdade das condições 
praticadas atualmente em todas as locações de estabelecimentos comerciais do município, cuja 
duração tem sido fixada nos 5 anos acrescido de mais 5 anos, caso o contrato não seja denunciado 
por incumprimento das obrigações assumidas. 
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Documento que se dá como inteiramente transcrito na presente ata fica, para todos os efeitos 
legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, e com fundamento na proposta dos serviços, aprovar o aditamento ao contrato de 
locação do estabelecimento comercial Restaurante-Bar da Goldra, nas seguintes cláusulas: 

a) “SEGUNDO: Alteração da identificação do sócio gerente 

CARLOS ALBERTO SILVA CUNHA, …, que outorga na qualidade de novo sócio gerente da 
firma MENU VELOZ UNIPESSOAL, LIMITADA, … 

b) Cláusula terceira: Alteração do prazo de locação 

O prazo de locação do estabelecimento é de 5 (cinco) anos, contados do dia um do mês 
seguinte ao da data da celebração do presente contrato (09/07/2018). 

1. O Prazo referido na Cláusula Terceira é prorrogável por igual e sucessivos períodos 
de cinco anos se não for denunciado por qualquer das partes através de ofício 
registado com aviso de receção para a morada da empresa com antecedência 
mínima de 90 dias. 

c) Cláusula quarta: Alteração à alínea a) 

a) A realização das obras de alteração e adaptação do espaço para a atividade a 
explorar respeitando a proposta apresentada através do v/ofício datado de 
2019/07/15.” 

 

f) Minuta de contrato de arrendamento de espaço no edifício do Parkurbis 

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/23127, propondo a aprovação da Minuta do contrato de 
arrendamento de espaço sito no piso 0 do edifício do Parkurbis – Parque de Ciência e Tecnologia 
da Covilhã. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com o voto contra do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes,  aprovar a Minuta e celebração do contrato de arrendamento de espaço sito no piso 0 
do edifício do Parkurbis – Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, prédio urbano, sito no 
Garrocheiro, freguesia do Tortosendo, município da Covilhã, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Covilhã sob o n.º 1907, inscrito na matriz predial urbana respetiva sob o 
artigo 2775.º, a confrontar do norte com arruamento público, do sul com lote B8, do nascente 
com lote B8 e do poente com zona verde, com uma área total de 709 m2, com um prazo de 
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duração efetiva de sessenta meses (5 anos), tendo o seu início no dia 1 de setembro de 2019 e 
com uma renda fixada em € 525.876,00 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e 
seis euros), a pagar em importâncias mensais variáveis de acordo com o preço de m2 em vigor 
para a utilização de espaço por “outras empresas” no Parkurbis, acrescido do valor fixo anual 
de € 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos euros) referente ao custo inerente às obras de 
remodelação, utilização de equipamentos e mobiliário, sendo o plano de rendas o seguinte: 

 

 
 

g) Proposta de Constituição de direito de superfície de Imóvel à ASTA – Associação de 
Teatro e Outras Artes, sito na Rua 6 de Setembro, n.ºs 63 e 64, na Covilhã  

 

Presente informação I-CMC/2019/1679, do Serviço dos Registos, Seguros e Património Municipal, 
datada de 23.julho.2019, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/34832, propondo a cedência de imóvel, sito na Rua 6 de Setembro, 
n.º 63 e 64, com a área de 150,00 m2,inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de 
Covilhã e Canhoso sob o artigo n.º 637 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã 
sob o n.º 793/20120502 da extinta Freguesia de Santa Maria, à ASTA – Associação de Teatro e 
Outras Artes, através da celebração de escritura de constituição do direito de superfície. 

 

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

 

A Câmara deliberou aprovar a cedência de imóvel, sito na Rua 6 de Setembro, n.º 63 e 64, com 
a área de 150,00 m2, inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Covilhã e 
Canhoso sob o artigo n.º 637 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 
793/20120502 da extinta Freguesia de Santa Maria, à ASTA – Associação de Teatro e Outras 
Artes, através da celebração de escritura de constituição do direito de superfície e com as 
seguintes condições: 

1.ª Início do Contrato 

0 Contrato de constituição de direito de superfície tem o seu início na data da escritura. 

2.ª Finalidade do prédio   

Ano Custo M2 Area Ocupada
Total Anual - 

Renda

Utilização de 
Mobiliário / 

Equipamento
Total Anual Renda Mensal

1º Ano 8,00 €                 709 68 064,00 €       25 200,00 €       93 264,00 €       7 772,00 €           

2º Ano 9,00 €                 709 76 572,00 €       25 200,00 €       101 772,00 €    8 481,00 €           

3º Ano 10,00 €              709 85 080,00 €       25 200,00 €       110 280,00 €    9 190,00 €           

4º Ano 10,00 €              709 85 080,00 €       25 200,00 €       110 280,00 €    9 190,00 €           

5º Ano 10,00 €              709 85 080,00 €       25 200,00 €       110 280,00 €    9 190,00 €           
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0 Prédio destina-se exclusivamente a atividade da ASTA - Associação de Teatro e Outras Artes, 
estando vedado o subaluguer. 

3.ª Prazo de Vigência   

a) É celebrado pelo período de 10 anos, com início na data da escritura. 

b) É renovável automaticamente por períodos de 10 anos, salvo denúncia das partes nos 
termos legais. 

4.ª Valor associado 

O valor associado faz parte do valor patrimonial tributário e ascende a € 71.380,00. 

5.ª Pagamento 

A cedência é gratuita, ou seja, o direito real do gozo será constituído a título gratuito, pelo prazo 
de 10 (Dez) anos, prorrogáveis por sucessivos períodos de 10 anos, não implicando qualquer 
pagamento. 

6.ª Reversão 

a) O superficiário obriga-se a concluir a requalificação do imóvel no prazo de 2 anos e 6 
meses, contados a partir do início da constituição do direito de superfície, sob pena do 
Município da Covilhã se apropriar e tomar posse do prédio em causa e das mais-valias 
nele executado, sem qualquer direito de indemnização, se as obrigações assumidas não 
forem cumpridas. 

b) A afetação do prédio ou parte a fim diverso do fixado ou não utilizado determina a 
reversão do direito de superfície. 

7.ª Benfeitorias 

Todas as benfeitorias, entretanto realizadas no prédio, findo o contrato inicial ou a sua 
renovação, revertem sem qualquer pagamento de indemnização, ou outra contrapartida, a 
favor do Município da Covilhã. 

8.ª Forma 

O acordo de constituição do direito de superfície constará de escritura pública, a realizar no 
prazo máximo de 3 (três) meses, e que deve incluir todas as condições especiais de cedência, 
constantes da deliberação da Câmara que aprovar esta proposta. 

9.ª Extinção 

a) A extinção do direito de superfície, por decurso do prazo ou por resolução 
fundamentada em incumprimento, constitui obrigação à ASTA - Associação de Teatro e 
Outras Artes de restituir o imóvel cedido, no prazo de 30 dias após para tal ser 
notificado, livre de ónus e encargos. 

b) Com a restituição do imóvel cedido serão entregues todas as benfeitorias que nele 
tenham sido realizadas, sem que o superficiário possa reclamar qualquer indemnização 
ou direito de retenção. 

c) A demora na restituição do imóvel cedido confere ao primeiro outorgante o direito a 
receber uma indemnização pelos danos causados e pelos lucros cessantes. 
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10.ª Alienação 

Fica expressamente proibido à superficiária proceder à alienação do direito de superfície 
constituído a seu favor. 

 

h) Aditamento ao Protocolo celebrado em 16.setembro.2016, entre o Município da Covilhã 
e o Centro Social de Aldeia de Souto 

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/2439, apresentando minuta de aditamento ao Protocolo celebrado 
em 16.setembro.2016, entre o Município da Covilhã e o Centro Social de Aldeia de Souto e 
propondo a alteração das cláusulas 1.ª e 5.º do citado protocolo, da seguinte forma: 

 

“Clausula 1.ª 
Alteração da Cláusula 1.ª 

(Objeto) 
As partes acordam na alteração da Cláusula Primeira do Protocolo, a qual passa a ter a seguinte 
redação: 

1. O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e as condições de cedência, 
em regime de comodato, do prédio inscrito na matriz urbana da União de 
Freguesias de Vale Formoso e Aldeia de Souto sob o n.º 544, com a área total de 
1.092,00 m2 (planta em anexo) e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 
n.º 514/20120918 da extinta Freguesia de Vale Formoso 

2. Sem alteração. 
 

Clausula 5.ª 
Alteração da Cláusula 5.ª 

(Deveres do segundo contraente) 
As Partes acordam na alteração da Cláusula Quinta do Protocolo, a qual passa a ter a 
seguinte redação: 
O Segundo contraente tem o dever de: 

a) Sem alteração. 
b) Sem alteração. 
c) Apresentar anualmente plano de atividades.” 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar o Aditamento ao Protocolo celebrado em 16.setembro.2016, nos termos da 
minuta, entre o Município da Covilhã e o Centro Social de Aldeia de Souto, no que respeita à 
alteração das cláusulas 1.ª e 5.º do citado protocolo da seguinte forma: 
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“Clausula 1.ª 
Alteração da Cláusula 1.ª 

(Objeto) 
As partes acordam na alteração da Cláusula Primeira do Protocolo, a qual passa a ter a 
seguinte redação: 

3. O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e as condições de 
cedência, em regime de comodato, do prédio inscrito na matriz urbana da União 
de Freguesias de Vale Formoso e Aldeia de Souto sob o n.º 544, com a área total de 
1.092,00 m2 (planta em anexo) e descrito na Conservatória do Registo Predial sob 
o n.º 514/20120918 da extinta Freguesia de Vale Formoso 

4. Sem alteração. 
 

Clausula 5.ª 
Alteração da Cláusula 5.ª 

(Deveres do segundo contraente) 
As Partes acordam na alteração da Cláusula Quinta do Protocolo, a qual passa a ter a 
seguinte redação: 
O Segundo contraente tem o dever de: 

a) Sem alteração. 
b) Sem alteração. 
c) Apresentar anualmente plano de atividades.” 

 

i) Minuta de Protocolo de Cedência de Instalações entre o Município da Covilhã e a União 
de Freguesia de Vale Formoso e Aldeia de Souto  

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/20009, propondo a aprovação da Minuta de Protocolo de Cedência 
de Instalações entre o Município da Covilhã e a União de Freguesia de Vale Formoso e Aldeia de 
Souto. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a Minuta de Protocolo de Cedência de Instalações entre o Município da Covilhã 
e a União de Freguesia de Vale Formoso e Aldeia de Souto, cujo objeto é regular os termos e as 
condições de cedência, em regime de comodato, do Campo de Jogos e Piscina, instalados no 
edifício municipal da Escola do 1.º Ciclo da Aldeia do Souto, inscrito na matriz urbana sob o 
artigo n.º 934 da União de Freguesias de Vale Formoso e Aldeia do Souto e na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 630 da extinta Freguesia de Aldeia do Souto, por um período de 10 
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(dez) anos, com início na data da sua assinatura, sendo sucessivamente renovado por iguais 
períodos de tempo, salvo por incumprimentos de uma das partes. 

j) Minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município da Covilhã e a Freguesia de 
Unhais da Serra, no âmbito da Proteção Civil  

 

Na sequência da deliberação tomada na reunião de Câmara realizada no passado dia 11 de julho 
de 2019, respeitante à minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município da Covilhã e a 
Freguesia de Unhais da Serra, no âmbito da Proteção Civil, foi constatado pelos serviços que o 
assunto não estava devidamente instruído, por falta de elementos, designadamente, não haver 
indicação concreta da localização para a instalação da Força Especial de Bombeiros na Freguesia 
de Unhais da Serra. 

Nesse sentido, e cumpridos os formalismos legais, foi proposto submetê-lo a nova aprovação pela 
Câmara, no sentido de indicar a localização, constante da distribuição no sistema informático de 
gestão documental com a referência EDOC/2019/12640, para a instalação da Força Especial de 
Bombeiros, no Parque Desportivo do Lobão, Bairro da Terra da Senhora, na freguesia de Unhais 
da Serra. 

 

Documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente ata e fica, para todos os feitos 
legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da minuta, aprovar e celebrar o Protocolo de Colaboração entre o Município 
da Covilhã e a Freguesia de Unhais da Serra, no âmbito da Proteção Civil, tendo por objeto o 
apoio para a instalação da Força Especial de Bombeiros, no Parque Desportivo do Lobão, Bairro 
da Terra da Senhora, na freguesia de Unhais da Serra, uma mais-valia para o concelho da 
Covilhã, em matéria de Segurança e Proteção Civil, nomeadamente no combate a fogos 
florestais, através da atribuição de uma comparticipação financeira no montante global de € 
9.040,00 (nove mil e quarenta euros) + IVA para apoiar as obras de beneficiação e requalificação 
do espaço destinado à instalação dessa força de bombeiros. 

 

k) Denúncia do contrato de arrendamento iniciado em 11/02/2009 com a Vodafone 
Portugal - Comunicações Pessoais, SA dos espaços sitos no edifício do Mercado 
Municipal, 1º com 23,70 m2 de infraestruturas técnicas e 33,0 m2 de pessoal técnico de 
apoio 

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/10841, propondo a aprovação da Denúncia do contrato de 
arrendamento iniciado em 11/02/2009 com a Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA 
dos espaços sitos no edifício do Mercado Municipal, 1º com 23,70 m2 de infraestruturas técnicas 
e 33,0 m2 de pessoal técnico de apoio, com o fundamento do fim da parceria existente com a 
empresa Plurimarketing. 
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Documento que se dá como inteiramente reproduzido na presente ata e fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a denúncia do contrato de arrendamento iniciado em 11/02/2009 com a 
Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA dos espaços sitos no edifício do Mercado 
Municipal, 1º com 23,70 m2 de infraestruturas técnicas e 33,0 m2 de pessoal técnico de apoio, 
com o fundamento do fim da parceria existente com a empresa Plurimarketing. 

 

l) Retificação da Constituição de Direito de Superfície a favor do Sporting Clube da Covilhã 

 

Na sequência da deliberação de Câmara de 20/01/2017, referente à Constituição do Direito de 
Superfície a favor do Sporting Clube da Covilhã e presente informação I-CMC/2019/1816, do 
Serviço dos Registos, Seguros e Património Municipal, datada de 12.agosto.2019, constante da 
distribuição no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2016/10803, 
propondo a retificação da deliberação tomada, para efeitos de realização da respetiva Escritura 
Pública, fazendo dela constar a identificação do prédio que só agora se encontra devidamente 
inscrito na matriz e descrito na conservatória do registo predial. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar: 

a) A constituição do Direito de Superfície a favor do Sporting Clube da Covilhã, sobre o 
prédio sito em Quinta da Alâmpada ou Ribeiro Negro, Boidobra, com a área total de 
29.601,00 m2, inscrito na matriz urbana da Freguesia da Boidobra sob o artigo n.º 1.806 
e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1470 da mesma Freguesia. 

b) O Direito de Superfície deverá obedecer às seguintes condições: 
1.ª Início do Direito de Superfície 
O direito de superfície tem o seu início na data de celebração da respetiva escritura. 

 
 2.ª Finalidade do Prédio 

O prédio destina-se exclusivamente à construção/implantação de infraestruturas 
desportivas do Sporting Clube da Covilhã. 
 
3.ª Prazo de Vigência 
a) É celebrado pelo período de 20 anos, com início na data da celebração da respetiva 
escritura. 
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b) É renovável automaticamente por períodos de 10 anos, salvo denúncia das partes nos 
termos legais. 

4.ª Valor Associado 
O valor associado corresponde ao valor patrimonial tributário do prédio e ascende ao 
montante de € 726.310,00. 
 
5.ª Pagamento 
A cedência é gratuita, ou seja, o direito real de gozo será constituído a título gratuito, 
pelo prazo de 20 anos, prorrogáveis por sucessivos períodos de 10 anos, não implicando 
qualquer pagamento. 
 
6.ª Reversão 
a) O superficiário obriga-se a concluir a construção das infraestruturas desportivas no 
prazo de 5 anos e a concluí-las no prazo de 10 anos, contados a partir do início da 
constituição do direito de superfície, sob pena do Município da Covilhã se apropriar e 
tomar posse do prédio em causa e das mais-valias nelas executadas, sem qualquer 
direito de indemnização, se as obrigações assumidas não forem cumpridas. 
b) A afetação do prédio a fim diverso do fixado ou não utilizado determina a reversão 
do direito de superfície. 
 
7.ª Benfeitorias 
Todas as benfeitorias ou outras, entretanto realizadas no prédio, findo o contrato inicial 
ou a sua renovação, revertem sem qualquer pagamento de indemnização, ou outra 
contrapartida, a favor do Município da Covilhã. 
 
8.ª Forma 
O acordo de constituição do direito de superfície constará de escritura pública, a realizar 
no prazo máximo de 3 meses, e que deve incluir todas as condições especiais de 
cedência, constantes da deliberação da Câmara que aprovar esta proposta. 
 
9.ª Extinção 
a) A extinção do direito de superfície, por decurso do prazo ou por resolução 
fundamentada em incumprimento, constitui a entidade representada pelo Sporting 
Clube da Covilhã na obrigação de restituir o prédio cedido, no prazo de 30 dias após para 
tal ser notificado, livre de ónus e encargos. 
b) Com a restituição do prédio cedido serão entregues todas as benfeitorias que nele 
tenham sido realizada, sem que o superficiário possa reclamar qualquer indemnização 
ou direito de retenção. 
c) A demora na restituição do prédio cedido confere ao primeiro outorgante o direito a 
receber uma indemnização pelos danos causados e pelos lucros cessantes. 
 
10.ª Alienação 
Fica expressamente proibido ao superficiário proceder à alienação do direito de 
superfície constituído a seu favor. 
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Mais deliberou proceder à celebração da respetiva Escritura de constituição de direito de 
superfície, mandatando para outorgar e assinar a mesma, o Senhor Presidente da Câmara, Vítor 
Manuel Pinheiro Pereira, em representação do Município. 
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5.2. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

a) Extinção da caução - ByEva, Ldª, - Contrato de prestação de serviços de limpeza de 
instalações do Município da Covilhã  

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/20266, propondo a extinção da caução contratual apresentada pela 
ByEva, Ldª, no âmbito do contrato de prestação de serviços de limpeza de instalações do 
Município da Covilhã. 

 

Tendo-lhe sido concedida a palavra, o Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita Nunes 
solicitou que lhe fosse esclarecido o assunto em apreciação. 

 

O Senhor Presidente da Câmara solicitou ao Diretor do Departamento de Finanças e 
Modernização Administrativa - Dr.º Júlio Manuel Sousa Costa – para explicar o tema, tendo este 
esclarecido que o contrato de limpeza dos edifícios do Município tinha chegado ao seu término 
pelo que, existindo uma caução e não havendo acionamento da mesma, propunham a extinção 
da caução prestada. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, e nos termos da informação dos serviços, aprovar a extinção da caução contratual 
apresentada pela ByEva, Ldª, no âmbito do contrato de prestação de serviços de limpeza de 
instalações do Município da Covilhã. 

 

b) Minuta de contrato a celebrar com a Rádio Clube da Covilhã 

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/14257, propondo a aprovação da Minuta de contrato de 
arrendamento a celebrar com a Rádio Clube da Covilhã. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a Minuta de contrato de arrendamento a celebrar com a Rádio Clube da Covilhã, 
tendo como objeto uma área para instalação de equipamentos de comunicação eletrónicas, 
designadamente infraestruturas de suporte a equipamentos de transmissão e como ponto 
intermédio de comunicação da rede “Covilhã-Wi-Fi”, nomeadamente na ligação que permite a 
disponibilização de redes Wi-Fi nas Penhas da Saúde, com uma renda mensal de € 300,00 
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(trezentos euros) e pelo prazo de 5 (cinco) anos, com efeitos a partir da data da sua assinatura 
e renovável automaticamente por iguais períodos, desde que as partes não deliberem em 
contrário. 
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5.3. DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO 

 

a) Minuta de Protocolo de Cooperação entre a Direção-Geral do Território e o Município 
da Covilhã  

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/13214, propondo a aprovação da Minuta de Protocolo de 
Cooperação entre a Direção-Geral do Território e o Município da Covilhã. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação entre a Direção-Geral do Território e o 
Município da Covilhã, tendo por objeto definir os procedimentos, os termos e as condições da 
articulação funcional a estabelecer entre a DGT e o Município da Covilhã para produção e 
disponibilização de cartografia topográfica vetorial e cartografia topográfica de imagem nas 
escalas 1:10 000 e superiores, oficial ou homologada, para a área abrangida pelo município e 
período de vigência de 3 (três) anos, considerando-se sucessivamente renovado por iguais 
períodos se nenhuma das partes se pronunciar em contrário até 3 meses antes da data de 
termo. 

 

b) Extinção de Caução - MRG-Construction, SA - Empreitada da obra de construção do 
Centro de Inovação Cultural da Covilhã 

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/19604, propondo a aprovação da Extinção de Caução – MRG – 
Construction, SA. – Empreitada da obra de construção do Centro de Inovação Cultural da Covilhã. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a Extinção de Caução – MRG – Construction, SA. – Empreitada da obra de 
construção do Centro de Inovação Cultural da Covilhã. 
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c) Constituição de parcela de terreno do prédio urbano sito em Baiúca – Covilhã para 
alienação da parcela de terreno constituída (art.º P5731) à sociedade António Fernandes 
& Fernandes, S.A com intenção de ampliação de edificação existente no Lote A11 da 
Zona Industrial do Canhoso  

 

Presente informação I-CMC/2019/1805 do Serviço de Património, datada de 09.agosto.2019, 
constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com a referência 
EDOC/2018/14224, propondo a aprovação da constituição de parcela de terreno do prédio 
urbano sito em Baiúca – Covilhã para alienação da parcela de terreno constituída (art.º P5731) à 
sociedade António Fernandes & Fernandes, S.A com intenção de ampliação de edificação 
existente no Lote A11 da Zona Industrial do Canhoso. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar o seguinte: 

a) Proceder à desanexação da parcela de terreno com a área total de 316,10 m2 do prédio 
urbano, sito em Baiúca, Covilhã, inscrito na matriz urbana da União de Freguesias de 
Covilhã e Canhoso sob o artigo n.º 4109 e descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o n.º 405 da extinta Freguesia da Conceição, com a área total de 21.025,45 m2, com 
confrontações a Norte e a Nascente com Valério Baltazar de Morais, a Sul com Estrada 
Municipal e a Poente com Parque Industrial da Covilhã. Devendo a nova parcela ficar 
assim constituída: 

- Terreno para construção urbana, sito em Baiúca, Canhoso, inscrito na matriz 
urbana da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso sob o artigo n.º P5731, com a 
área total de 316,10 m2, confronta a Norte e a Nascente com Arruamento Público, a 
Sul com Lote A11 e a Poente com Câmara Municipal da Covilhã, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial. 

b) Proceder à alienação da parcela de terreno para construção urbana, sito em Baiúca, 
Canhoso, inscrito na matriz urbana da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso sob o 
artigo n.º P5731, com a área total de 316,10 m2, confronta a Norte e a Nascente com 
Arruamento Público, a Sul com Lote A11 e a Poente com Câmara Municipal da Covilhã, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial, a destacar do prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 405 da extinta Freguesia da Conceição, à 
sociedade António Fernandes & Fernandes, S.A., titular do NIF 501.928.065, pelo 
montante de € 2.370,75. 

c) Proceder à celebração da respetiva Escritura de Compra e Venda, mandatando para 
outorgar e assinar a mesma, o Senhor Presidente da Câmara, Vítor Manuel Pinheiro 
Pereira, em representação do Município. 
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d) Empreitada de Beneficiação da Estrada Municipal 512 entre o Rio Zêzere e a Barroca 
Grande, incluindo o Ramal da EM 512-1, até ao limite do Concelho – Proposta de 
Adjudicação de Trabalhos a Mais  

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2017/17707, propondo a adjudicação de trabalhos a mais ao contrato de 
empreitada de Beneficiação da Estrada Municipal 512 entre o Rio Zêzere e a Barroca Grande, 
incluindo o Ramal da EM 512-1, até ao limite do Concelho, no valor de € 65.321,13 + IVA à taxa 
legal em vigor. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a adjudicação de trabalhos a mais ao contrato de empreitada de Beneficiação 
da Estrada Municipal 512 entre o Rio Zêzere e a Barroca Grande, incluindo o Ramal da EM 512-
1, até ao limite do Concelho, no valor de € 65.321,13 + IVA à taxa legal em vigor. 

 

e) Resolução do contrato de empreitada de “Pavimentação do Caminho pela Ribeira do 
Porsim, do Acesso de Casegas a S. Jorge da Beira”  

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/10046, propondo a aprovação da Resolução do contrato de empreitada 
de “Pavimentação do Caminho pela Ribeira do Porsim, do Acesso de Casegas a S. Jorge da Beira”. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a Resolução do contrato de empreitada de “Pavimentação do Caminho pela 
Ribeira do Porsim, do Acesso de Casegas a S. Jorge da Beira”, ao abrigo do disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 333.º do Código dos Contratos Públicos, invocando o incumprimento 
definitivo do contrato por factos imputáveis ao adjudicatário. 

 

f) Revisão de Preços: 

 

1. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - 
Reparação dos Pontões 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/21150, propondo a aprovação do cálculo provisório de revisão de preços 
da Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos Pontões. 
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A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da Empreitada de Reparação de Danos 
em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de 
Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos Pontões, no valor de 0,00 € (zero euros). 

 

2. FEM - Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos Pontos de 
Água 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/21156, propondo a aprovação do cálculo provisório de revisão de preços 
da Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos Pontos de Água. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da Empreitada de Reparação de Danos 
em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de 
Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos Pontos de Água, no valor de 0,00 € (zero euros). 

 

3. Empreitada da Obra de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios 
de 2017 – 2.ª Fase 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/21864, propondo a aprovação do cálculo provisório de revisão de preços 
da Empreitada da Obra de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 2017 – 
2.ª Fase. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da Empreitada da Obra de 
Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 2017 – 2.ª Fase, no valor de 0,00 
€ (zero euros). 

 

4. Requalificação da E.M. 512 entre o Rio Zêzere e a Barroca Grande, incluindo o 
ramal da E.M. 512-1, até ao limite do Concelho 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2016/16405, propondo a aprovação do cálculo provisório de revisão de preços 
da Empreitada da Obra de Requalificação da E.M. 512 entre o Rio Zêzere e a Barroca Grande, 
incluindo o ramal da E.M. 512-1, até ao limite do Concelho. 
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A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da Empreitada da Obra de 
Requalificação da E.M. 512 entre o Rio Zêzere e a Barroca Grande, incluindo o ramal da E.M. 
512-1, até ao limite do Concelho, no valor de – 87.411,38 € (menos oitenta e sete mil, 
quatrocentos e onze euros e trinta e oito cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor. 

 

g) Receções Provisórias: 

 

1. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. 
Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 
2017 - Execução de Sinalização Horizontal nas Freguesias da Erada, Paul, 
Barco/Coutada, Covilhã/Canhoso, Cortes do Meio e Unhais da Serra 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/18732, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
provisória dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Execução de 
Sinalização Horizontal nas Freguesias da Erada, Paul, Barco/Coutada, Covilhã/Canhoso, Cortes 
do Meio e Unhais da Serra. 

 

2. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. 
Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 
2017 - Guardas de Segurança nas Freguesias da Erada, Paul, Barco/Coutada, 
Covilhã/Canhoso, Cortes do Meio e Unhais da Serra 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/18727, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
provisória dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Guardas de 
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Segurança nas Freguesias da Erada, Paul, Barco/Coutada, Covilhã/Canhoso, Cortes do Meio e 
Unhais da Serra. 

 

3. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. 
Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 
2017 - Reparação dos Pontos de Água 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/20510, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
provisória dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos 
Pontos de Água. 

 

4. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. 
Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 
2017 - Reparação dos Pontões 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/20512, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
provisória dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos 
Pontos de Água. 

 

5. Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 
2017, no Concelho da Covilhã 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/20518, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
provisória dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 
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A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 
2017, no Concelho da Covilhã. 

 

6. Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 
2017 - 2ª Fase 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/20521, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
provisória dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 
2017 - 2ª Fase. 

 

7. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais Provocados pelos incêndios nos meses de julho e agosto de 2017 – 
Reparação da Rede Aérea de Baixa Tensão e Iluminação Pública na Freguesia de 
Cortes do Meio 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/20690, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
provisória dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equipamentos 
Municipais Provocados pelos incêndios nos meses de julho e agosto de 2017 – Reparação da 
Rede Aérea de Baixa Tensão e Iluminação Pública na Freguesia de Cortes do Meio. 
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h) Receções Definitivas: 

 

1. Empreitada da obra de Requalificação de Arruamentos na zona envolvente ao 
Bairro da Infantaria XXI  

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/16986, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
definitiva dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção definitiva da 
Empreitada da obra de Requalificação de Arruamentos na zona envolvente ao Bairro da 
Infantaria XXI. 

 

2. Empreitada da obra de Requalificação de Arruamentos sitos no Bairro da Judiaria – 
Covilhã 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/16977, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
definitiva dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção definitiva da 
Empreitada da obra de Requalificação de Arruamentos sitos no Bairro da Judiaria – Covilhã. 

 

3. Empreitada da obra de Execução de Coletores de Águas Residuais e Pluviais na 
Freguesia do Canhoso 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/19986, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
definitiva dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção definitiva da 
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Empreitada da obra de Execução de Coletores de Águas Residuais e Pluviais na Freguesia do 
Canhoso. 

 

4. Empreitada da Obra de Melhoramento e Pavimentação do Acesso a Edifícios de 
Habitação na Travessa do Sineiro – Covilhã 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2019/20955, propondo a aprovação e homologação do auto de receção 
definitiva dos trabalhos da obra atrás identificada, onde se conclui poder ser recebida. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de receção definitiva da 
Empreitada da obra de Melhoramento e Pavimentação do Acesso a Edifícios de Habitação na 
Travessa do Sineiro – Covilhã. 

 

5. Empreitada de Requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e Criação do 
Miradouro e Relógio de Sol – Freguesia de Santa Maria - Reparação das deficiências 
registadas em auto de vistoria, em substituição do empreiteiro 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com 
a referência EDOC/2018/13937, propondo a aprovação e homologação do auto de vistoria para 
efeitos de receção definitiva dos trabalhos da obra atrás identificada e a assunção da reparação 
das deficiências registadas em auto de vistoria em substituição do empreiteiro.. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação da Divisão de Obras e do parecer do Senhor Diretor do 
Departamento de Obras e Planeamento, aprovar e homologar o auto de vistoria para efeitos 
de receção definitiva da Empreitada de Requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e 
Criação do Miradouro e Relógio de Sol – Freguesia de Santa Maria e assumir a Reparação das 
deficiências registadas em auto de vistoria, em substituição do empreiteiro, com mobilização 
da totalidade da caução existente na posse do Município, incluindo reforços, para se ressarcir 
do custo que terá de suportar com a realização dos trabalhos, uma vez que o orçamento das 
deficiências a reparar é uma estimativa e se desconhece o real valor da despesa que o Município 
terá de assumir com a reparação das mesmas. 
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i) Conta Final: 

 

1. FEM – Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - 
Reparação dos Pontões  

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental sob 
a referência EDOC/2019/21151, da Divisão de Obras e Planeamento, foi presente a conta final da 
Empreitada atrás identificada, onde se conclui poder ser aprovada e homologada pela Câmara 
Municipal. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, e nos termos da informação do Senhor Diretor do Departamento de Obras e 
Planeamento, aprovar e homologar a conta final da FEM – Empreitada de Reparação de Danos 
em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de 
Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos Pontões. 

 

2. FEM – Empreitada da Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de Julho e Agosto de 2017 - 
Reparação dos Pontos de Água 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental sob 
a referência EDOC/2019/21159, da Divisão de Obras e Planeamento, foi presente a conta final da 
Empreitada atrás identificada, onde se conclui poder ser aprovada e homologada pela Câmara 
Municipal. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, e nos termos da informação do Senhor Diretor do Departamento de Obras e 
Planeamento, aprovar e homologar a conta final da FEM – Empreitada da Reparação de Danos 
em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos Meses de 
Julho e Agosto de 2017 - Reparação dos Pontos de Água. 

 

3. FEM – Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Mun. Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017 – Reparação da Rede Aérea 
de Baixa Tensão e Iluminação Pública na Freguesia de Cortes do Meio 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental sob 
a referência EDOC/2019/22244, da Divisão de Obras e Planeamento, foi presente a conta final da 
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Empreitada atrás identificada, onde se conclui poder ser aprovada e homologada pela Câmara 
Municipal. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, e nos termos da informação do Senhor Diretor do Departamento de Obras e 
Planeamento, aprovar e homologar a conta final da FEM – Reparação de Danos em 
Infraestruturas e Equip. Mun. Provocados pelos Incêndios ocorridos nos meses de julho e 
agosto de 2017 – Reparação da Rede Aérea de Baixa Tensão e Iluminação Pública na Freguesia 
de Cortes do Meio. 

 

4. Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios de 2017 
- 2ª Fase 

 

Presente informação constante da distribuição no sistema informático de gestão documental sob 
a referência EDOC/2019/21865, da Divisão de Obras e Planeamento, foi presente a conta final da 
Empreitada atrás identificada, onde se conclui poder ser aprovada e homologada pela Câmara 
Municipal. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, e nos termos da informação do Senhor Diretor do Departamento de Obras e 
Planeamento, aprovar e homologar a conta final da Empreitada de Requalificação das Linhas 
de Água Afetadas pelos Incêndios de 2017 - 2ª Fase. 
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5.4. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E DESPORTO 

 

a) Proposta para definição do número de Bolsas de Estudo a atribuir aos alunos 
matriculados no 1º ano em cursos de Licenciatura – Ano letivo 2019/2020 

 

Presente informação I-CMC/2019/3925, constante da distribuição no sistema informático de 
gestão documental com a referência EDOC/2019/19405, do Departamento de Educação, Cultura, 
Ação Social e Desporto, propondo, nos termos do artigo 3.º do Regulamento Municipal para 
Atribuição de Bolsas de Estudo, publicado em Edital do Diário da República com o n.º 1070/2016, 
de 06 de dezembro, que sejam definidas a atribuição de duas Bolsas de Estudo para o ano letivo 
2019/2020. 

 

Documento que se dá como inteiramente transcrito na presente ata e fica, para todos os efeitos 
legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

O Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita Nunes pediu o uso da palavra para solicitar 
o comparativo do número de bolsas a atribuir em relação aos anos anteriores. 

 

O Senhor Presidente da Câmara atribuiu a palavra à Senhora Vereador Maria Regina Gomes que 
respondeu que, no ano transato, tinham atribuído duas bolsas referentes ao ingresso de dois 
alunos e que, no corrente ano, o número a atribuir mantinha-se nas duas bolsas. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar duas bolsas de estudo a atribuir a alunos matriculados no 1.º ano em cursos de 
Licenciatura – ano letivo de 2019/2020, de forma a dar cumprimento ao estabelecido no 
Regulamento Municipal para a Atribuição de Bolsas de Estudo, publicado em Edital do Diário 
da República com o n.º 1070/2016, de 06 de dezembro. 

  

b) Proposta – Programa Erasmus+ - Projeto “Covilhã. Forma III“ – Atribuição de Subsídios 
para os participantes na 2ª fase das Mobilidades a iniciar em 10/09/2019- Ano Letivo 
2019/2020  

 

Presente informação I-CMC/2019/1713, do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Ação 
Social e Desporto, datada de 29.julho.2019, constante da distribuição no sistema informático de 
gestão documental com a referência EDOC/2019/20267, propondo, no âmbito do Programa 
Erasmus+ – Projeto Covilhã. Forma III, seja atribuído o subsídio no valor total de 65.037,80 € 
(sessenta e cinco mil, trinta e sete euros e oitenta cêntimos), para a 2.ª fase do Programa a realizar 
no período de 10.setembro.2019 a 22.dezembro.2019, aos alunos dos cursos de formação 
profissional das escolas parceiras do Município da Covilhã (Escola Secundária Campos Melo, 
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Escola Secundária Frei Heitor Pinto, Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Escola Profissional 
Agrícola Quinta da Lageosa), sendo que o projeto tem o seu términus em 29.fevereiro.2020. 

 

Documentos que se dão como inteiramente reproduzidos na presente ata e ficam, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Senhora Vereador Maria Regina Gomes pediu o uso da palavra para salientar que “o nosso 
projeto Covilhã Forma III foi escolhido como exemplo de boas práticas 2019 e que estaremos 
numa cerimónia para esta distinção. Portanto, estamos de parabéns em relação à implementação 
deste projeto no ano de 2019.” 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a atribuição de subsídios para os alunos constantes do mapa anexo e 
selecionados na 2.ª Fase do programa Erasmus + - Projeto “Covilhã. Forma III”, no valor total de 
65.037,80 € (sessenta e cinco mil, trinta e sete euros e oitenta cêntimos), para a 2.ª fase do 
Programa a realizar no período de 10.setembro.2019 a 22.dezembro.2019, dos cursos de 
formação profissional das escolas parceiras do Município da Covilhã (Escola Secundária Campos 
Melo, Escola Secundária Frei Heitor Pinto, Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Escola 
Profissional Agrícola Quinta da Lageosa). 

 

c) Contratos de Delegação de Competências nas Freguesias – ano letivo 2019/2020  

 

1. Aquecimento Escolar 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1656 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.julho.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da distribuição 
no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/20508, que propõe a 
celebração de contratos de delegação de competência com as Juntas de Freguesia abaixo 
identificadas, no âmbito da gestão e funcionamento dos estabelecimentos de educação básica e 
pré-escolar, por forma a salvaguardar as despesas com o aquecimento escolar, durante o ano 
letivo de 2019/2020, de acordo com o quadro que se segue: 

 

Aquecimento das Escolas – Ano letivo 2019/2020 

Freguesias Objeto da delegação Verba a transferir 

Barco e Coutada   Gasóleo 2 000,00 € 

Cantar Galo e Vila do Carvalho Gasóleo (3 caldeiras) 6 000,00 € 

Cortes do Meio  Gasóleo 2 000,00 € 

Covilhã e Canhoso (S. Silvestre) Gasóleo (2 caldeiras) 4 000,00 € 
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Dominguiso Gasóleo  2 000,00 € 

Ferro  Gasóleo  2 000,00 € 

Orjais  Gasóleo  2 000,00 € 

Paul  Gasóleo  2 000,00 € 

Peraboa Gasóleo (2 caldeiras) 4 000,00 € 

Peso e Vales do Rio Gasóleo (3 caldeiras) 6 000,00 € 

S. Jorge da Beira  Gasóleo (2 caldeiras) 4 000,00 € 

Tortosendo  Gasóleo (2 caldeiras) 4 000,00 € 

Unhais da Serra Gasóleo (2 caldeiras) 4 000,00 € 

Vale Formoso e Aldeia do Souto  Gasóleo  2 000,00 € 

Verdelhos  Gasóleo (2 caldeiras) 4 000,00 € 

 Valor Global 50 000,00 € 

 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração de contratos de delegação de competência com as referidas Juntas 
de Freguesia, nos termos da minuta dos contratos apresentados e descritos no quadro supra, 
de forma a garantir o aquecimento das escolas de 1.º ciclo do ensino básico e jardim-de-infância 
do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo 2019/2020. 

 

Mais deliberou remeter os contratos de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

2. Acompanhamento do Serviço de Refeições aos alunos do Ensino Básico e Pré-
Escolar – Ano Letivo 2019/2020 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1883 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 21.agosto.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da 
distribuição no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/22549, 
que propõe a celebração de contratos de delegação de competência com as Juntas de Freguesia 
abaixo identificadas, no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 
Escolares aos alunos do Ensino Básico e Pré-Escolar, por forma a salvaguardar o normal 
funcionamento deste serviço em termos de acompanhamento com recursos humanos 
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necessários a contratar, durante o ano letivo de 2019/2020, de acordo com o quadro que se 
segue: 

 

Tarefeiras Acompanhamento do Serviço de Refeições – Ano letivo 2019/2020 

Freguesias Objeto da delegação Verba a transferir 

Aldeia de S. Francisco de Assis  JI/EB Barroca Grande   2 106,00 € 

Covilhã e Canhoso JI Canhoso 2 106,00 € 

Covilhã e Canhoso EB Canhoso 4 212,00 € 

Covilhã e Canhoso EB Penedos Altos 6 318,00 € 

Covilhã e Canhoso EB/JI A Lã e a Neve 4 212,00 € 

Covilhã e Canhoso EB S. Silvestre 5 265,00 € 

Covilhã e Canhoso EB/JI Refúgio 5 265,00 € 

Covilhã e Canhoso EB Santo António 5 265,00 € 

Covilhã e Canhoso EB Pêro da Covilhã 4 212,00 € 

Barco e Coutada EB/JI Coutada 2 316,60 € 

Cantar Galo e Vila do 
Carvalho EB S. Domingos 4 212,00 € 

Cantar Galo e Vila do 
Carvalho EB/JI Vila do Carvalho 2 106,00 € 

Cortes do Meio JI Cortes do Meio   2 106,00 € 

Dominguiso  EB/JI Dominguiso   6 318,00 € 

Erada EB Paul 2 106,00 € 

Ferro  EB Jardim  5 265,00 € 

Orjais EB/JI Orjais 2 316,60 € 

Paul EB Paul  4 212,00 € 

Peraboa EB D. Maria Amália Vasconcelos  2 895,75 € 

Peso e vales do Rio EB/JI Peso  4 633,20 € 

Peso e Vales do Rio EB/JI Vales do Rio 2 316,60 € 

S. Jorge da Beira EB/JI S. Jorge da Beira 2 106,00 € 

Teixoso e Sarzedo EB Teixoso 2 632,50 € 

Teixoso e Sarzedo JI Teixoso 2 106,00 € 

Tortosendo EB Montes Hermínios  6 318,00 € 

Tortosendo EB Largo da Feira 5 265,00 € 
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Tortosendo JI Loureiros 2 316,60 € 

Unhais da Serra EB/JI Unhais da Serra 4 633,20 € 

Vale Formoso e Aldeia do 
Souto EB/JI Vale Formoso 2 106,00 € 

Verdelhos  EB/JI Verdelhos  2 106,00 € 

 Valor Global 109 354,05 € 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração de contratos de delegação de competência com as referidas Juntas 
de Freguesia, nos termos da minuta dos contratos apresentados e descritos no quadro supra, 
de forma a salvaguardar o normal funcionamento do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
alunos do Ensino Básico e Pré-Escolar, em termos de acompanhamento com recursos humanos 
necessários a contratar, durante o ano letivo de 2019/2020. 

 

Mais deliberou remeter os contratos de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

3. Atividades de Animação e de Apoio à Família no Pré-escolar e Componente de 
Apoio à família no 1.º ciclo – Ano letivo 2019/2020 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1889 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.agosto.2018, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da 
distribuição no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/22570, 
que propõe a celebração de contratos de delegação de competência com as Juntas de Freguesia 
abaixo identificadas, por forma a assegurar o funcionamento das atividades de animação e apoio 
à família, nomeadamente, prolongamento de horário e fornecimento de refeições, nos Jardins de 
Infância e Escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 
2019/2020, de acordo com o quadro que se segue: 

 

Atividades de Animação e Apoio à Família no JI(S) e Componente de Apoio à Família no 1.º Ciclo 
– Ano letivo de 2019/2020 

Freguesias Objeto da delegação Verba a transferir 

Aldeia S. Francisco de Assis JI/EB Barroca Grande 5 209,71 € 
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Barco e Coutada JI/EB Coutada 5 209,71 € 

Cantar Galo e Vila do Carvalho JI Cantar Galo 2 895,75 € 

Cantar Galo e Vila do Carvalho JI/EB Vila do Carvalho 2 895,75 € 

Cortes do Meio JI Cortes do Meio 5 209,71 € 

Covilhã e Canhoso JI Canhoso 5 209,71 € 

Covilhã e Canhoso EB Canhoso 2 895,75 € 

Covilhã e Canhoso JI A Lã e a Neve 2 895,75 € 

Covilhã e Canhoso EB S. Silvestre 2 895,75 € 

Dominguiso (2) JI Dominguiso (sala 1 e 2) 10 419,42 € 

Dominguiso EB Dominguiso 2 895,75 € 

Ferro EB Jardim 2 895,75 € 

Orjais JI/EB Orjais 2 895,75 € 

Paul EB Paul 2 895,75 € 

Peraboa JI Peraboa/EB D. Maria 
Amália Vasconcelos 2 895,75 € 

Peso e Vales do Rio JI/EB Peso 5 209,71 € 

Peso e Vales do Rio JI Vales Rio 5 209,71 € 

S. Jorge da Beira JI/EB S. Jorge Beira 2 895,75 € 

Teixoso JI Teixoso 2 895,75 € 

Tortosendo JI Os Loureiros 2 895,75 € 

Tortosendo EB Montes Hermínios 5 791,50 € 

Tortosendo EB Largo da Feira 5 791,50 € 

Unhais da Serra JI/EB Unhais Serra 5 209,71 € 

Vale Formoso e Aldeia de 
Souto 

JI/EB Vale Formoso 
2 895,75 € 

Verdelhos JI Verdelhos 2 895,75 € 

 Valor Global 101 906,64€ 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração de contratos de delegação de competência com as referidas Juntas 
de Freguesia, nos termos da minuta dos contratos apresentados e descritos no quadro supra, 
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de forma a assegurar o funcionamento das atividades de animação e apoio à família, 
nomeadamente, prolongamento de horário e fornecimento de refeições, nos Jardins de 
Infância e Escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 
2019/2020. 

 

Mais deliberou remeter os contratos de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

4. Comparticipação nas despesas correntes do funcionamento do Refeitório da EB 
do Canhoso 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1894 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.agosto.2019, constante da distribuição no sistema informático de gestão 
documental com a referência EDOC/2019/22544, que propõe a celebração de contrato de 
delegação de competência com a Junta de Freguesia da Covilhã e Canhoso, no valor de global de 
6.245,53 € (seis mil, duzentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos), tendo como 
objetivo comparticipar nas despesas de gestão e funcionamento de refeitório utilizado em regime 
de arrendamento no Canhoso para ser assegurado o serviço de refeições aos alunos da Escola 
Básica do 1.º Ciclo. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração do contrato de delegação de competência com a referida Junta de 
Freguesia, nos termos da minuta do contrato apresentado, no valor de global de 6.245,53 € (seis 
mil, duzentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos), tendo como objetivo 
comparticipar nas despesas de gestão e funcionamento de refeitório utilizado em regime de 
arrendamento no Canhoso para ser assegurado o serviço de refeições aos alunos da Escola 
Básica do 1.º Ciclo. 

 

Mais deliberou remeter o contrato de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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5. Apoio nas despesas do espaço do pré-escolar – Junta de Freguesia do Dominguiso 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1897 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.agosto.2019, constante da distribuição no sistema informático de gestão 
documental com a referência EDOC/2019/22542, que propõe a celebração de contrato de 
delegação de competência com a Junta de Freguesia de Dominguiso, no valor de global de 
3.936,70 € (três mil, novecentos e trinta e seis euros e setenta cêntimos), tendo como objetivo 
ressarcir das despesas correntes da utilização de um espaço no edifício da sede da Junta de 
Freguesia para funcionamento das atividades de animação e apoio à família e componente letiva, 
por forma a garantir o funcionamento da segunda sala do Jardim de Infância do Dominguiso. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração do contrato de delegação de competência com a referida Junta de 
Freguesia, nos termos da minuta do contrato apresentado, no valor de global de 3.936,70 € 
(três mil, novecentos e trinta e seis euros e setenta cêntimos), tendo como objetivo ressarcir 
das despesas correntes da utilização de um espaço no edifício da sede da Junta de Freguesia 
para funcionamento das atividades de animação e apoio à família e componente letiva, por 
forma a garantir o funcionamento da segunda sala do Jardim de Infância do Dominguiso. 

 

Mais deliberou remeter o contrato de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

6. Fornecimento de refeições escolares 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1655 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.julho.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da distribuição 
no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/20534, que propõe a 
celebração de contratos de delegação de competência com as Juntas de Freguesia abaixo 
identificadas, por forma a ser garantido o fornecimento de refeições ao nível das Escolas Básicas 
do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020, de 
acordo com o quadro que se segue: 

 

Fornecimento de Refeições – Ano Letivo 2019/2020 

Freguesias Objeto da delegação Verba a transferir 

Peraboa EB1 D. Maria Amália e JI de Peraboa 5 135,90 € 
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Teixoso EB e JI Teixoso 41 581,70 € 

Tortosendo EB Largo da Feira 17 999,80 € 

 Valor Global 64 717,40 € 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração de contratos de delegação de competência com as referidas Juntas 
de Freguesia, nos termos da minuta dos contratos apresentados e descritos no quadro supra, 
por forma a ser garantido o fornecimento de refeições ao nível das Escolas Básicas do 1.º Ciclo 
e Jardins de Infância do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020. 

 

Mais deliberou remeter os contratos de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

7. Transportes escolares   

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1892 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 21.agosto.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da 
distribuição no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/22528, 
que propõe a celebração de contratos de delegação de competências com as Juntas de Freguesia 
abaixo identificadas, para Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020, de acordo com o 
quadro que se segue: 

 

Transportes Escolares – Ano letivo 2019/2020 

Freguesia Verba a transferir 

Erada 5.500,00€ 

Cortes do Meio 5.500,00€ 

Valor Global 11.000,00 € 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração de contratos de delegação de competências com as referidas 
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Juntas de Freguesia, nos termos da minuta dos contratos apresentados e descritos no quadro 
supra, de forma a garantir o transporte escolar ao nível das Escolas Básicas das referidas 
freguesias, durante o ano letivo 2019/2020. 

 

Mais deliberou remeter os contratos de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

8. Contratação de Assistentes Operacionais para Escola Básica/Jardins de Infância 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1660 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.julho.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da distribuição 
no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/22557, que propõe a 
celebração de contratos de delegação de competências com as Juntas de Freguesia abaixo 
identificadas, no âmbito das competências atribuídas as autarquias no que diz respeito à 
colocação de pessoal não docente nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo da rede pública 
do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020, de acordo com o quadro que se 
segue: 

 

Assistente Operacional – Escola Básica/Jardim de Infância – Ano letivo 2019/2020 

Freguesias Objeto da delegação Verba a transferir 

Covilhã e Canhoso EB/JI A Lã e a Neve  11 874,83 € 

Dominguiso  JI Dominguiso e subst. Agrup. Frei 
Heitor Pinto 23 749,66 € 

Paul JI Paul 11 874,83 € 

Peraboa JI Peraboa 11 874,83 € 

 Valor Global 59 374,15€ 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração dos contratos de delegação de competências com as referidas 
Juntas de Freguesia, nos termos da minuta dos contratos apresentados e descritos no quadro 
supra, no âmbito das competências atribuídas as autarquias no que diz respeito à colocação de 
pessoal não docente nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo da rede pública do Concelho 
da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020. 
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Mais deliberou remeter os contratos de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

9. Contrato de Delegação de Competências – Junta de Freguesia Barco e Coutada – 
Assistente Operacional a Tempo Inteiro – Ano Letivo 2019/2020 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1924 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 28.agosto.2019, constante da distribuição no sistema informático de gestão 
documental com a referência EDOC/2019/22778, que propõe a celebração de contrato de 
delegação de competência com a Junta de Freguesia de Barco e Coutada, no valor de global de 
11.874,83 € (onze mil, oitocentos e setenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), tendo como 
objetivo o apoio e acompanhamento na componente letiva às crianças integradas nos 
estabelecimentos de ensino no que diz respeito à colocação de pessoal não docente nos Jardins 
de Infância e Escolas do 1.º ciclo da rede pública do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 
2019/2020. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração do contrato de delegação de competências com a referida Junta 
de Freguesia, nos termos da minuta do contrato apresentado, no valor de global de 11.874,83 
€ (onze mil, oitocentos e setenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), tendo como objetivo 
o apoio e acompanhamento na componente letiva às crianças integradas nos estabelecimentos 
de ensino no que diz respeito à colocação de pessoal não docente nos Jardins de Infância e 
Escolas do 1.º ciclo da rede pública do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020. 

 

Mais deliberou remeter o contrato de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

10. Contratos de Delegação de Competências Juntas de Freguesia – Assistente 
Operacional Acompanhamento de Crianças com Necessidades Específicas – Ano 
Letivo 2019/2020 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1923 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 27.agosto.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da 
distribuição no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/22755, 
que propõe a celebração de contratos de delegação de competências com as Juntas de Freguesia 
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abaixo identificadas, no âmbito das competências atribuídas as autarquias no que diz respeito à 
colocação de pessoal não docente nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo da rede pública 
do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020, de acordo com o quadro que se 
segue: 

 

Freguesias Objeto da delegação Verba a transferir 

Covilhã e Canhoso EB/JI A Lã e a Neve  11 874,83 € 

Cantar Galo e Vila do Carvalho JI Cantar Galo 11 874,83 € 

Cortes do Meio EB/JI Cortes do Meio 11 874,83 € 

Verdelhos EB Verdelhos 11 874,83 € 

 Valor Global 47 499,32€ 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração dos contratos de delegação de competências com as referidas 
Juntas de Freguesia, nos termos da minuta do contrato apresentado, tendo como objetivo o 
acompanhamento de crianças com necessidades específicas no que diz respeito à colocação de 
pessoal não docente nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo da rede pública do Concelho 
da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020. 

 

Mais deliberou remeter o contrato de delegação de competências à Assembleia Municipal da 
Covilhã, para efeitos de autorização ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

d) Protocolos de Apoio e colaboração – ano letivo 2019/2020  

 

1. Fornecimento de refeições escolares  

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1654 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.julho.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da distribuição 
no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/20530, que propõe a 
celebração de protocolos de colaboração com as entidades terceiras, por forma a ser garantido o 
fornecimento de refeições ao nível das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do 
Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020, de acordo com o quadro que se segue: 
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Fornecimento de Refeições - Entidades Terceiras - Ano Letivo 2019/2020: 

Instituições Objeto Verba a transferir 

Associação Centro Social do Sagrado 
Coração de Maria do Ferro 

EB Jardim 
 

15 652,50 € 

Santa Casa da Misericórdia do Fundão 
Centro Com. M. Minas da Panasqueira EB e JI Barroca Grande 4 095,00 € 

Centro de Apoio a Crianças e Idosos de 
Cortes 

EB e JI Cortes do Meio 
 

9 917,50 € 

Centro de Dia de Orjais EB e JI Orjais 4 030,00 € 

Centro de Dia de Vale Formoso EB e JI Vale Formoso 7 370,00 € 

Centro de Solidariedade Social de S. Jorge 
da Beira 

EB e JI S. Jorge da Beira 
 

3 525,00 € 

Centro Paroquial de Assistência de N. Sr.ª 
Das Dores Paul EB Paul 

 

18 497,50 € 

Centro Social Comunitário do Peso EB e JI Peso 7 357,50 € 

Centro Social da Coutada EB e JI Coutada 3 832,50 € 

Centro Social de Vales do Rio EB e JI Vales do Rio 12 505,00 € 

Centro Social e Cultural de Stº. Aleixo EB e JI Unhais da Serra 13 360,00 € 

Centro Social e Cultural de Verdelhos EB e JI Verdelhos 11 445,00 € 

Centro Social Jesus Maria José EB Dominguiso 11 685,00 € 

Centro Social Nossa Senhora da Conceição EB e JI Vila do Carvalho 9 490,00 € 

Escola Básica 2.º Ciclo Pero da Covilhã* Turmas deslocadas do 
4º ano 

 

22 842,96 € 

Agrupam. de Esc. Frei Heitor Pinto - Escola 
Bás. 2º /3º CEB de Paúl* 

Proj. Oferta Educativa 
Agrup 

 

2 068,08 € 

Agrupam. de Esc. Frei Heitor Pinto - Esc. Bás. 
2º/3º CEB Tortosendo* 

JI Loureiros 
 

1 280,16 € 

Escola Básica de S. Domingos* EB S. Domingos 14 886,60 € 

 Valor Global 173 840,30 € 

 

Documento que se dá como inteiramente reproduzidos na presente ata e fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 
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A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração de protocolos de colaboração com as entidades terceiras, nos 
termos da minuta dos protocolos apresentados e descritos no quadro supra, por forma a ser 
garantido o fornecimento de refeições ao nível das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de 
Infância do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020. 

 

2. Transportes escolares  

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1891 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 21.agosto.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da 
distribuição no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/22525, 
que propõe a celebração de protocolos de colaboração com as entidades terceiras abaixo 
identificadas, para Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020, de acordo com o quadro 
que se segue: 

 

Protocolos de Colaboração – Transportes Escolares – Ano Letivo 2019/2020: 

Instituições Objeto Verba a transferir 

ATF – Auto Transportes do 
Fundão 

EB2/3 Paul – Casegas, Sobral, Ald. S. 
Francisco Assis e anexas, S. Jorge da 
Beira e anexas 

50 726,90 € 

Centro Social e Cultural de St.º 
Aleixo  

T. Senhora – EB1 Unhais da Serra  
  5.500,00 € 

Centro Social de Vale Formoso Quinta da Peneira – EB1 Vale 
Formoso   5.500,00 € 

 Valor Global 61 726,90 € 

 

Documento que se dá como inteiramente reproduzidos na presente ata e fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração dos protocolos de colaboração com as referidas entidades 
terceiras, nos termos da minuta dos protocolos apresentados e descritos no quadro supra, de 
forma a garantir os transportes escolares ao nível das Escolas Básicas de 1.º Ciclo e Jardins de 
Infância do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo 2019/2020. 
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3. Protocolo de Colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB do Rodrigo - Assistente Operacional para Acompanhamento de Crianças 
com Necessidades Específicas - Ano Letivo 2019/2020 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1661 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.julho.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da distribuição 
no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/22751, que propõe a 
celebração de protocolo de colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB do Rodrigo no valor de 11.874,83 € (onze mil, oitocentos e setenta e quatro euros e oitenta 
e três cêntimos), no âmbito das competências atribuídas as autarquias no que diz respeito à 
colocação de pessoal não docente nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo da rede pública 
do Concelho da Covilhã, tendo em vista a colocação de 1 Assistente Operacional a tempo inteiro 
para dar o apoio necessário às crianças com necessidades específicas durante o ano letivo de 
2019/2020. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração de protocolo de colaboração com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB do Rodrigo no valor de 11.874,83 € (onze mil, oitocentos e 
setenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), no âmbito das competências atribuídas as 
autarquias no que diz respeito à colocação de pessoal não docente nos Jardins de Infância e 
Escolas do 1.º ciclo da rede pública do Concelho da Covilhã, tendo em vista a colocação de 1 
Assistente Operacional a tempo inteiro para dar o apoio necessário às crianças com 
necessidades específicas durante o ano letivo de 2019/2020. 

 

4. Protocolo de Colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
– Colaboradoras Acompanhamento Refeições – Ano letivo 2019/2020 

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1666 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.julho.2019, acompanhada de mapa e minuta de contrato, constante da distribuição 
no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/22552, que propõe a 
celebração de protocolo de colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB do Rodrigo, no valor de 8.160,96 € (oito mil, cento e sessenta euros e noventa e seis 
cêntimos), por forma a salvaguardar o normal funcionamento do fornecimento de refeições no 
1.º Ciclo do Ensino Básico em termos de acompanhamento com recursos humanos contratados 
para o efeito, durante o ano letivo de 2019/2020. 

 

Documento que se dá como inteiramente reproduzidos na presente ata fica, para todos os efeitos 
legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 
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A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a celebração de protocolo de colaboração com a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB do Rodrigo, no valor de 8.160,96 € (oito mil, cento e sessenta 
euros e noventa e seis cêntimos), por forma a salvaguardar o normal funcionamento do 
fornecimento de refeições no 1.º Ciclo do Ensino Básico em termos de acompanhamento com 
recursos humanos contratados para o efeito, durante o ano letivo de 2019/2020. 

 

e) Proposta – Atribuição de Auxílios Económicos – Comparticipação para Material Escolar 
– Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico – Ano Letivo 2019/2020  

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1899 e quadro anexo da Senhora Vereadora Maria Regina 
Gomes Gouveia, datada de 22.agosto.2019, constante da distribuição no sistema informático de 
gestão documental com a referência EDOC/2019/22536, propondo comparticipações no valor 
global de 6.632,00 € (seis mil, seiscentos e trinta e dois euros) para material escolar, tendo em 
vista a aplicação do Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação 
das medidas de ação social escolar, no que respeita à atribuição de auxílios económicos, 
designadamente comparticipação para o material escolar, de acordo com o n.º 1 e nº 7 do artigo 
8º, do nº 2 do artigo 11º, do nº 1 e nº 3 do artigo 12º e alínea b) do nº1 do artigo 13º. 

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação e do quadro anexo, aprovar a Atribuição de Auxílios 
Económicos para o ano letivo 2019/2020, no valor global de 6.632,00 € (seis mil, seiscentos e 
trinta e dois euros), na seguinte forma: 

 Comparticipação de 16,00€ para material escolar aos alunos posicionados no 1º escalão de 
abono de família do 1º ao 4º ano de escolaridade; 

 Comparticipação de 8,00€ para material escolar aos alunos posicionados no 2º escalão de 
abono de família do 1º ao 4º ano de escolaridade. 

 

f) Proposta – Aplicação de Escalões e Respetiva Comparticipação pela frequência na AAAF 
– Atividades de Animação e de Apoio à Família e CAF – Componente de Apoio à Família 
– Ano Letivo 2019/2020  

 

Presente informação n.º I-CMC/2019/1898 da Senhora Vereadora Maria Regina Gomes Gouveia, 
datada de 22.agosto.2019, constante da distribuição no sistema informático de gestão 
documental com a referência EDOC/2019/22894, relativa às comparticipações familiares pela 
frequência dos alunos nos serviços de apoio à família (prolongamento de horário e/ou refeições 
em estabelecimentos de educação pré-escolar e no 1.º ciclo) no ano letivo 2019/2020, propondo 
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a aplicação de 5 escalões para a frequência de prolongamento de horário no pré-escolar e na 
componente de apoio à família no 1.º ciclo. 

 

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 deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar a aplicação de cinco escalões para a frequência de prolongamento de horário 
no pré-escolar e na componente de apoio à família no 1.º ciclo para o ano letivo 2019/2020, 
nos seguintes moldes: 

 Atribuição do regime de isenção para as famílias enquadradas no 1.º escalão do abono 
de família; 

 Atribuição do valor de referência para o 2.º, 3.º, 4.º e 5.º escalão de acordo com a tabela 
apensa à ata. 

 

g) Concurso para a conceção da identidade gráfica do Teatro Municipal da Covilhã  

 

Presente informação, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental 
com a referência EDOC/2019/21331, propondo a aprovação das normas do concurso para a 
conceção da identidade gráfica do Teatro Municipal da Covilhã, tendo como objetivo o 
desenvolvimento de uma proposta criativa de identidade gráfica para utilização nos mais variados 
contextos no plano institucional, promocional e comunicacional. 

 

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 deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar as normas do concurso para a conceção da identidade gráfica do Teatro 
Municipal da Covilhã, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma proposta criativa de 
identidade gráfica para utilização nos mais variados contextos no plano institucional, 
promocional e comunicacional. 

Deliberou ainda, encarregar os respetivos serviços da publicitação no Boletim Municipal e no 
site institucional do Município, na página da internet. 
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h) Habitação Social 

1. Atribuição  

a) Jorge Filomeno Andrade Gomes – Travessa do Cimo, n.º 2 – Covilhã (T1) 

 

Presente informação I-CMC/2019/1606, datada de 29.agosto.2019, da Divisão de Educação Ação 
Social e Saúde, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com a 
referência EDOC/2018/14116, propondo a atribuição de habitação municipal sita na Travessa do 
Cimo, n.º 2 – Covilhã (T1) ao munícipe Jorge Filomeno Andrade Gomes. 

 

Documento que se dá como inteiramente reproduzidos na presente ata e fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação dos serviços e do despacho da Senhora Vereadora Regina 
Gouveia, atribuir a habitação municipal sita na Travessa do Cimo, n.º 2 – Covilhã (T1) ao 
munícipe Jorge Filomeno Andrade Gomes. 

 

Mais deliberou, encarregar os serviços de celebrar o respetivo contrato e fixar o valor da renda 
de acordo com as regras pré-estabelecidas. 

 

b) Marta Isabel Gomes dos Santos – Bairro do Cabeço, Bloco 3, 2.º Esq.º - 
Tortosendo (T3) 

 

Presente informação I-CMC/2019/1953, datada de 29.agosto.2019, da Divisão de Educação Ação 
Social e Saúde, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com a 
referência EDOC/2019/3285, propondo a atribuição de habitação municipal sita no Bairro do 
Cabeço, Bloco 3, 2.º Esq.º - Tortosendo (T3) à munícipe Marta Isabel Gomes dos Santos. 

 

Documento que se dá como inteiramente reproduzidos na presente ata e fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação dos serviços e do despacho da Senhora Vereadora Regina 
Gouveia, atribuir a habitação municipal sita no Bairro do Cabeço, Bloco 3, 2.º Esq.º - Tortosendo 
(T3) à munícipe Marta Isabel Gomes dos Santos. 
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Mais deliberou, encarregar os serviços de celebrar o respetivo contrato e fixar o valor da renda 
de acordo com as regras pré-estabelecidas. 

 

c) Benvinda Antunes Carvalho Sousa – Quinta da Alâmpada, Rua Operário 
Têxtil, Bloco 12, r/c.º Dt.º - Boidobra (T2) 

 

Presente informação I-CMC/2019/1952, datada de 29.agosto.2019, da Divisão de Educação Ação 
Social e Saúde, constante da distribuição no sistema informático de gestão documental com a 
referência EDOC/2019/15654, propondo a atribuição de habitação municipal sita na Quinta da 
Alâmpada, Rua Operário Têxtil, Bloco 12, r/c.º Dt.º - Boidobra (T2) à munícipe Benvinda Antunes 
Carvalho Sousa. 

 

Documento que se dá como inteiramente reproduzidos na presente ata e fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, nos termos da informação dos serviços e do despacho da Senhora Vereadora Regina 
Gouveia, atribuir a habitação municipal sita na Quinta da Alâmpada, Rua Operário Têxtil, Bloco 
12, r/c.º Dt.º - Boidobra (T2) à munícipe Benvinda Antunes Carvalho Sousa. 

 

Mais deliberou, encarregar os serviços de celebrar o respetivo contrato e fixar o valor da renda 
de acordo com as regras pré-estabelecidas. 

 

i) Normas de Funcionamento Programa Desporto Sénior e Desporto para Todos  

 

Presente informação dos serviços, constante da distribuição no sistema informático de gestão 
documental com a referência EDOC/2019/13897, propondo a aprovação das Normas de 
Funcionamento Programa Desporto Sénior e Desporto para Todos e da fixação de preços da 
prestação de serviços ao público pelos serviços municipais.  

 

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

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, aprovar as Normas de Funcionamento Programa Desporto Sénior e Desporto para Todos 
e, tendo por base a alínea e), n.º 1, do art.º 33, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar os 
seguintes preços: 
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 DESPORTO SÉNIOR DESPORTO PARA TODOS 

2 Aulas de Ginástica 7,50 € 7,50 € 

3 Aulas de Ginástica   

PACK – 2 Aulas de Ginástica 
+ 1 Aula de Hidroginástica 

15,00 € 15,00 € 
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5.4. DIVISÃO DE URBANISMO 

 

a) Processo de Obras Particulares n.º 530 – António Ferreira Gonçalves 

 

Presente informação prestada pela Eng.ª Mafalda Teixeira da Divisão de Urbanismo com 
despacho exarado pelo Senhor Vereador Dr.º José Armando Serra dos Reis, constante da 
distribuição no sistema informático de gestão documental com a referência EDOC/2019/23071, 
relativa ao pedido de Alteração à licença da operação de loteamento n.º 2/19 sita em Quinta da 
Alâmpada, freguesia de Boidobra, requerida por António Ferreira Gonçalves com o processo n.º 
530. 

 

Documento que se dá como inteiramente reproduzidos na presente ata e fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta própria existente para o efeito. 

 

A Câmara deliberou, com a abstenção do Senhor Vereador Adolfo Miguel Baptista Mesquita 
Nunes, e nos termos da informação dos serviços e despacho exarado pelo Senhor Vereador 
Dr.º José Armando Serra dos Reis, aprovar a Alteração à licença da operação de loteamento 
n.º 2/19 sita em Quinta da Alâmpada, freguesia de Boidobra, requerida por António Ferreira 
Gonçalves com o processo n.º 530. 
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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. 

 

 

MONTANTE GLOBAL DOS ENCARGOS 

 

O montante global dos encargos resultantes das deliberações tomadas nesta reunião de Câmara 
foi de € 1.624.513,04 (um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e treze euros e 
quatro cêntimos).  

 

 

ENCERRAMENTO 

 

Pelas 10:10 horas, verificando-se não haver mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da 
Câmara declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que para sua validade e 
fé vai, no fim, por si ser assinada e por Graça Isabel Pires Henry Robbins, Diretora do 
Departamento de Administração Geral e Coordenação Jurídica. 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, __________________________________________________________ 

 

 

A Diretora do DAGCJ, ____________________________________________________________ 
 
 

 


