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EDITAL N.º 10/2017

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
No uso da competência que me é conferida pela alínea b), do
n.º 1, do artigo 30.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, convoco a ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA
COVILHÃ, a reunir em Sessão Ordinária, no dia 05 de maio,
pelas 14,00 horas, no Auditório Municipal sito na Rua do
Castelo, em Covilhã.

DR. JOSÉ ARMANDO SERRA DOS REIS, Presidente em
Exercício da Assembleia Municipal da Covilhã, no uso das
competências que lhe são conferidas pela alínea b), do n.º 1, do
artigo 30.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
FAZ PÚBLICO que se realiza no próximo dia 05 de maio,
pelas 14,00 horas, no Auditório Municipal sito na Rua do
Castelo, em Covilhã, uma Sessão Ordinária com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS

ORDEM DE TRABALHOS
1.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

1.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

2.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

2.1 - Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara
acerca da Atividade e Situação Financeira do Município;
2.2 - Prestação de Contas do Exercício do ano 2016;
2.3 - Classificação de Bens Imóveis – Imóvel de Interesse
Municipal (MIM): Edifício do Club União da Covilhã, sito na
Covilhã, na Rua Marquês d’Ávila e Bolama, n.ºs 219 a 227,
União das freguesias de Covilhã e Canhoso;
2.4 - Classificação de Bens Imóveis – Imóvel de Interesse
Municipal (MIM): Estendedouro de Lãs das Escadinhas do
Castelo;
2.5 - Contratos de Delegação de Competências nas Juntas de
Freguesia de Vale Formoso e Aldeia do Souto, Cantar Galo e
Vila do Carvalho, Teixoso, Dominguiso e Peraboa:
- Reforço e contratação de 1 Colaboradora para Atividades de
Animação e de Apoio à Família no Pré-escolar – Ano Letivo
2016/2017;
- Pagamento a Colaboradora para Atividades de Animação e
Apoio à Família – Ano Civil 2015;
- Reforço e contratação de 1 Colaboradora para Atividades de
Animação e Apoio à Família – Ano Letivo 2016/2017;
- Substituição de 1 Colaboradora para Acompanhamento
do Serviço de Refeições no 1º Ciclo do Ensino Básico e
componente letiva – Ano Letivo 2015/2016;
- Apoio às despesas do espaço pré-escolar – Ano Civil de 2017;
- Atividades de Animação e de Apoio à Família no Pré-escolar
e 1º Ciclo – Ano Letivo - 2016/2017
2.6 - Regime Extraordinário de Regularização de Indústrias,
Explorações Pecuárias e Outras Atividades – Decreto-lei
n.º 165/2014, de 05/11 – Pedido de deliberação de Interesse
Público Municipal – Processo n.º 671/15/DIV – Alexandre
Miguel Marques Rodrigues;
2.7 - Carta Educativa Municipal;
2.8 - CPCJ Covilhã – Relatório Anual de Atividades;
2.9 - Discussão e Autorização Prévia do Investimento relativo
à construção do Centro de Inovação Cultural da Covilhã;
2.10 - Desporto, Cultura e Movimento Associativo.
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Covilhã, 19 de abril de 2017.
O Presidente em Exercício,
Dr. José Armando Serra dos Reis
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital que
vai ser afixado no átrio do edifício dos Paços do Concelho e
Sedes de Junta de Freguesia.

Covilhã, 19 de abril de 2017.
O Presidente em Exercício,
Dr. José Armando Serra dos Reis

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL
Vítor Manuel Pinheiro Pereira, Presidente da Câmara
Municipal da Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo
56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara
Municipal da Covilhã, na reunião ordinária privada
realizada no dia 13 de abril de 2017, tomou as seguintes
deliberações destinadas a ter eficácia externa:
DESPACHOS
Ratificar o despacho do Senhor Vereador Joaquim Matias,
relativo ao processo n.º 26308, em nome de Jorge Manuel
Ferreira Vicente
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Aprovar a Prestação de Contas da Câmara Municipal
respeitante ao Exercício do Ano de 2016, bem como aprovar
a proposta de transferência para resultados transitados do
resultado líquido do exercício negativo, constante do relatório
de gestão dos documentos da prestação de contas; e
Submeter a Prestação de Contas da Câmara Municipal
respeitante ao Exercício do Ano de 2016, à apreciação e
votação da Assembleia Municipal da Covilhã, para os efeitos
previstos na alínea l) do nº. 2 do artigo 25º., do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, em conjugação com o disposto no n.º 1 do
art.º 76.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das
Entidades Intermunicipais aprovado pela Lei n.º 73/2013, de
03 de setembro
Aprovar as Normas de Organização e Funcionamento do
edifício da ex-Fábrica das Águas; e
Aprovar a minuta de Protocolo de Cedência de Instalações
a celebrar entre o Município e as Associações que ali irão
desenvolver atividades culturais, recreativas, desportivas e de
combate às diferentes formas de exclusão social, em prol dos
munícipes do concelho da Covilhã
Aprovar a minuta do Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e a SOGILUB – Sociedade de Gestão
Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda., cujo objeto é
a colocação de reservatórios que funcionarão como local de
receção de óleos usados, com vista à gestão ambientalmente
equilibrada dos óleos lubrificantes usados e produzidos no
município
Aprovar a minuta do Protocolo de Apoio a celebrar entre o

Município da Covilhã e a Associação Cultural Amigos da
Serra da Estrela cujo objeto é apoiar as despesas associadas ao
projeto “Veredas do Passado para um Turismo com Futuro”,
no âmbito do programa do Orçamento Participativo Covilhã
Decide 2016, através de uma comparticipação financeira no
valor global de 30.000,00€ (trinta mil euros), a liquidar da
seguinte forma:
- 10.000,00 € em maio de 2017
- 10.000,00 € em julho de 2017
- 10.000,00 € em setembro de 2017
Aprovar a minuta do Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o C.C.D. Leões da Floresta cujo objeto
é apoiar as despesas associadas ao projeto “Reestruturação do
Salão Multiusos dos leões da Floresta e na execução da escada
de emergência e acesso a deficientes”, no âmbito do programa
do Orçamento Participativo Covilhã Decide 2016, através de
uma comparticipação financeira no valor global de 29.000,00€
(vinte e nove mil euros, a liquidar até final do presente ano
Aprovar a adenda ao Contrato de Locação do Estabelecimento
do Quiosque-Bar do Jardim Público, celebrado em 11/10/2016,
alterando as cláusulas Segunda, Décima-Quarta e VigésimaSegunda, nos termos propostos pelos serviços
Aprovar a minuta do Protocolo de Apoio a celebrar entre a
União de Freguesias de Cantar Galo e Vila do Carvalho cujo
objeto é comparticipar as obras, a recuperação de muros,
passadiços, rearranjos urbanísticos, etc., através de uma
comparticipação financeira, no montante de 60.000,00 €
(sessenta mil euros)
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO
Aprovar e homologar o auto de receção provisória da
Empreitada do Centro de Atividades
Aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre
a empresa Galp – Gás Natural Distribuição, S.A. e o Município
da Covilhã, cujo objeto é a promoção do desenvolvimento
sustentado e racional do projeto de distribuição de gás natural
no concelho e contribuir para facultar o rápido acesso das
empresas e populações a esta forma de energia, garantindo
ainda, a cooperação eficaz entre as partes que minimize as
perturbações que a execução das obras de construção das
infraestruturas de gás possa causar
Aprovar e homologar o auto de vistoria e autorizar a liberação
de 90% da caução total prestada no contrato de empreitada
de Recuperação de Edifícios na Rua Alexandre herculano –
Parcelas C124, C125 e C126, Covilhã, nos termos do disposto
da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-lei n.º 190/2012
de 22 de Agosto
Aprovar a Suspensão dos Trabalhos da Empreitada de Obras
de pavimentação do acesso da nova sede da Junta de Freguesia
de Vale Formoso
Aprovar a colocação, na Rua 20 de Maio – Boidobra, a
seguinte sinalização:
Três (3) sinais de trânsito H1A - Estacionamento autorizado;
dois (2) sinais de trânsito H3 - Trânsito de sentido único; um (1)
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sinal de trânsito C1 - Sentido; dois (2) sinais de trânsito C11A
- Proibição de virar à direita; dois (2) sinais de trânsito C11B
- Proibição de virar à esquerda; dois (2) sinais de trânsito C15 Estacionamento proibido; Um (1) sinal vertical B1 - Cedência
de passagem; um (1) sinal de trânsito B2 - Paragem obrigatória
no cruzamento ou entroncamento; (1) marca M8A - Linha de
paragem STOP; Colocação de uma (1) marca M14 - Linha de
ziguezague; Colocação de três (3) marcas M17 - Raia oblíqua
delimitada por uma linha contínua
Aprovar a colocação, na EM 511; Rua da Eira/Largo da Eira,
Rua da Pereira; Rua Monsenhor Joaquim A. Brás - Casegas, a
seguinte sinalização:
Cinco (5) sinalizações horizontais M11 - Passagem para peões
sobrelevada em Betuminoso, conforme Nota Técnica de
Instalação e Sinalização de Lombas Redutoras de Velocidade
(DGV) onde serão aplicados dez (10) sinais verticais de perigo
A2A - Lomba e dez (10) sinais verticais de H7 - Passagem para
peões. Serão colocados dois (2) sinais verticais um (1) de cada
em cada um (1) dos extremos das passagens para peões
Aprovar a colocação, no Ramal da Estação - Covilhã, a
seguinte sinalização:
Dois (2) sinais verticais C16 - Paragem e estacionamento
proibidos e mais um (1) sinal vertical G1 - Zona de
estacionamento autorizado a serem colocados conforme
indicado em planta anexa
Aprovar a colocação, na Rua Comendador Mendes Veiga Covilhã, a seguinte sinalização:
No local onde existiam dois sinais de trânsito verticais H1A Estacionamento autorizado que um dos sinais com adicional
mod. 11d no próprio sinal e a adicional com a inscrição “1
lugar” deverá ser eliminado; quanto ao outro sinal existente e
que possui a adicional “cargas e descargas das 8.00 às 19.00
pelo período de 15 min.” seja esta adicional completada com
a indicação de “2 lugares” eliminando o período e ocupando,
deste modo, os dois lugares de estacionamento ai existentes
Autorizar a ampliação da rede de iluminação pública no Largo
do Mercado, 62 PT, Freguesia de Paul, aprovar o orçamento
apresentado pela EDP e autorizar a despesa no valor de 200,75
€, valor que inclui IVA
DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA
Aprovar e reconhecer interesse público municipal na
regularização da Exploração do Senhor Alexandre Miguel
Marques Rodrigues, com o NIF 225362961, exercida na
Quinta da Serra, na Freguesia de Covilhã e Canhoso, Processo
n.º 671/15/DIV, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 4
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05/11; e
Remeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea r) do
n.º 1 e alínea k), do n.º 2, ambas do artigo 25.º, conjugado
com a alínea ccc), do n.º 1 do art.º 33.º, aprovado pela Lei
n.º 75/2013, de 12 de Setembro, para os efeitos previstos na
alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 165/2014 de
5 de novembro
Libertar a garantia bancária n.º 05/132/26012 do Banco BPI,
SA, com o valor de 16.613,62€, relativo ao processo n.º 431 –
Loteador: SOCONSTRUTOR – Sociedade de Construções do
27 de abril de 2017

4

Tortosendo, Lda., sita na Parede do Guerra, Tortosendo
Na sequência da deliberação tomada na reunião do passado
dia 07.10.2016, retificar a mesma, no que diz respeito ao uso
do lote 40, que é para indústria/comércio/serviços e armazém
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
Atribuir a habitação municipal, no Sitio do Pouso, Bloco C
– c/v Dta., em Vila do Carvalho, ao munícipe César Manuel
Nunes Martins
Atribuir a habitação municipal, no Bairro do Património,
Bloco 2 – r/c Esq., na Covilhã, à munícipe Fernanda Vieira
Martins
Atribuir a habitação municipal, no Pinhal do Gaiteiro, Bloco
4 – 3.º Fte., na Covilhã, ao munícipe Manuel Gomes Alves
Atribuir a habitação municipal, na Quinta da Alâmpada, Bloco
2 – 1.º Esq.º, na Boidobra, ao munícipe Rogério Fernando do
Vale Tito
Aprovar o acordo de regularização da divida com a inquilina
Cláudia Santinelo, respeitante a rendas da habitação, sita no
Bairro do Cabeço, Bloco 15 – 3.º Drt. – Tortosendo
Aprovar o acordo de regularização da divida com o inquilino
Rui Miguel Oliveira Maceiras, respeitante a rendas da
habitação, sita no Bairro do Cabeço, Bloco 6 – 2.º Drt. –
Tortosendo
Aprovar a minuta do aditamento ao contrato e autorizar a sua
transmissão, relativo à fração habitacional sita na Urbanização
das Nogueiras, n.º 10, r/ch Drt.º, no Teixoso, propondo a
celebração do mesmo, para o nome do munícipe Marco
António Ramos Moreira, por óbito da sua mãe, Senhora Luísa
Maria Ramos Moura
Aprovar a minuta do aditamento ao contrato e autorizar a sua
transmissão, relativo à fração habitacional sita na Rua Nova
do Souto, Bloco A, c/v Drt.ª, no Tortosendo, propondo a
celebração do mesmo, para o nome do munícipe Francisco José
Oliveira Maceiras, por óbito da sua mãe, Senhora Anunciação
Matos de Oliveira
Aprovar as Normas de Funcionamento do Banco Local de
Voluntariado
Aprovar a minuta do Contrato de Delegação de Competências
a celebrar entre o Município da Covilhã e a Freguesia de Vale
Formoso e Aldeia do Souto, tendo por objeto comparticipar
financeiramente nas despesas relativas à contratação da
trabalhadora não docente para assegurar o reforço e contratação
de uma Colaboradora para atividades de animação e de apoio à
família no pré-escolar, no ano letivo 2016/2017, no montante
máximo total de 6.886,22€ (seis mil oitocentos e oitenta e seis
euros e vinte e dois cêntimos), após entrega do documento
contabilístico válido comprovativo do pagamento, sendo
2.504,08€ referente ao ano económico de 2016 e 4.382,14€
relativos ao ano económico de 2017; e
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 Anexo I do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro
Aprovar a minuta do Contrato de Delegação de Competências
a celebrar entre o Município da Covilhã e a Freguesia de Cantar
Galo e Vila do Carvalho, tendo por objeto comparticipar
financeiramente nas despesas relativas à contratação da
trabalhadora não docente para assegurar o reforço e contratação
de uma Colaboradora para atividades de animação e de apoio à
família no pré-escolar, no ano letivo 2016/2017, no montante
máximo total de 681,16€ (seiscentos e oitenta e um euros e
dezasseis cêntimos), após entrega do documento contabilístico
válido comprovativo do pagamento; e
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 Anexo I do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro
Aprovar a minuta do Contrato de Delegação de Competências
a celebrar entre o Município da Covilhã e a Freguesia do
Teixoso e Sarzedo, tendo por objeto a substituição de uma
colaboradora para acompanhamento de refeições no 1.º ciclo
do ensino básico e componente letiva na EB do Teixoso – Ano
Letivo 2015/2016, no montante de 1.878,06 € (mil, oitocentos
e setenta e oito mil e seis cêntimos), mediante a apresentação
de documentos contabilísticos válidos, relativos ao ano civil
de 2015; e
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 Anexo I do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro
Aprovar a minuta do Contrato de Delegação de Competências
a celebrar entre o Município da Covilhã e a Freguesia de
Dominguiso, tendo por objeto o apoio ao funcionamento das
instalações do Jardim de Infância do Dominguiso (sala 2),
relativos ao ano económico de 2017, no montante máximo
total de 3.430,65€ (três mil quatrocentos e trinta euros e
sessenta e cinco cêntimos), relativos às despesas correntes de
funcionamento (água e luz), durante o ano de 2017; e
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 Anexo I do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro
Aprovar a minuta do Contrato de Delegação de Competências
a celebrar entre o Município da Covilhã e a Freguesia de
Peraboa, tendo por objeto comparticipar financeiramente nas
despesas relativas à contratação da trabalhadora não docente
para assegurar o funcionamento das atividades letivas e não
letivas na EB/JI de Peraboa e comparticipar financeiramente
nas despesas relativas à contratação da trabalhadora, no ano
letivo 2016/2017, no montante máximo total de 6.886,22€
(seis mil oitocentos e oitenta e seis euros e vinte e dois
cêntimos), repartido por frações de 626,02 € (seiscentos e
vinte e seis euros e dois cêntimos) mensais, e liquidados da
seguinte forma:
- 2.504,08 € relativo ao período compreendido entre os meses

de setembro a dezembro de 2016, correspondentes ao 1.º
período letivo e;
- 4.382,14 € relativo ao período compreendido entre o mês de
janeiro e julho de 2017, correspondente ao 2.º e 3.º período
letivo; e
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 Anexo I do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro
DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
Aprovar o programa das Comemorações do 43.º Aniversário
do 25 de Abril
Classificar como Imóvel de Interesse Municipal o Edifício
do Clube União da Covilhã, sito na Rua Marquês d’Avila e
Bolama, n.ºs 219 a 227, da União das Freguesias de Covilhã
e Canhoso; e
Submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, para
os efeitos previstos na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º, em
conjugação com o disposto na alínea t) do nº. 1 do art.º 33º.,
ambas do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro que
aprova o RJAL
Classificar como Imóvel de Interesse Municipal o Estendedouro
de Lãs das Escadinhas do Castelo, da União das Freguesias de
Covilhã e Canhoso; e
Submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, para
os efeitos previstos na alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º, em
conjugação com o disposto na alínea t) do nº. 1 do art.º 33º.,
ambas do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de Setembro que
aprova o RJAL
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o CCD – Académico dos Penedos
Altos, tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades
culturais desenvolvidas por si, nomeadamente a realização
do evento “Reviver as Marchas - 2017”, através da atribuição
de uma comparticipação financeira no montante de 3.000,00€
(três mil euros), sendo 2.000,00 euros liquidados durante o
mês de Maio de 2017 e os restantes 1.000,00 euros a liquidar
no mês de agosto/2017
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o Grupo Instrução e Recreio do
Rodrigo, tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades
culturais desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do
evento “Reviver as Marchas - 2017”, através da atribuição de
uma comparticipação financeira no montante de 3.000,00€
(três mil euros), sendo 2.000,00 euros liquidados durante o
mês de Maio de 2017 e os restantes 1.000,00 euros a liquidar
no mês de agosto/2017
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o Grupo Recreativo Vitória de Santo
António, tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades
culturais desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do
evento “Reviver as Marchas - 2017”, através da atribuição de
uma comparticipação financeira no montante de 3.000,00€
(três mil euros), sendo 2.000,00 euros liquidados durante o
mês de Maio de 2017 e os restantes 1 000,00 euros a liquidar
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no mês de agosto/2017
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o CCD – Oriental de São Martinho,
tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades culturais
desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do evento
“Reviver as Marchas - 2017”, através da atribuição de uma
comparticipação financeira no montante de 3.000,00€ (três
mil euros), sendo 2.000,00 euros liquidados durante o mês de
Maio de 2017 e os restantes 1.000,00 euros a liquidar no mês
de agosto/2017
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre
o Município da Covilhã e o Grupo Desportivo da Mata,
tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades culturais
desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do evento
“Reviver as Marchas - 2017”, através da atribuição de uma
comparticipação financeira no montante de 3.000,00€ (três
mil euros), sendo 2.000,00 euros liquidados durante o mês de
Maio de 2017 e os restantes 1.000,00 euros a liquidar no mês
de agosto/2017
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o Grupo Desportivo Águias do
Canhoso, tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades
culturais desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do
evento “Reviver as Marchas - 2017”, através da atribuição de
uma comparticipação financeira no montante de 3.000,00€
(três mil euros), sendo 2.000,00 euros liquidados durante o
mês de Maio de 2017 e os restantes 1.000,00 euros a liquidar
no mês de agosto/2017
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o Grupo de Cantares Estrela da
Pousadinha, tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades
culturais desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do
evento “Reviver as Marchas - 2017”, através da atribuição de
uma comparticipação financeira no montante de 3.000,00€
(três mil euros), sendo 2.000,00 euros liquidados durante o
mês de Maio de 2017 e os restantes 1.000,00 euros a liquidar
no mês de agosto/2017
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e a Associação de Bombos Cultura e
Lazer de S. Sebastião do Barco, tendo por objeto o apoio no
âmbito da aquisição de instrumentos musicais necessário ao
desenvolvimento da sua atividade musical, nomeadamente
bombos, através da atribuição de uma comparticipação
financeira no montante de 2.240,00€ (dois mil, duzentos e
quarenta euros)
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e a Federação de Desportos de Inverno,
tendo por objeto o apoio no âmbito das despesas associadas às
atividades por si desenvolvidas ao longo dos anos de 2015 a
2020, através da atribuição de uma comparticipação financeira
no valor global de 76.000,00 € (setenta e seis mil euros), a
liquidar através da transferência de 16.000,00 € referente ao
ano de 2017 e a restante verba a liquidar até ao final do ano
de 2018
Aprovar o Protocolo entre o Município da Covilhã e a CAMI
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- Clube Aventura do Minho, tendo por objeto o apoio para
a realização da prova de desporto automóvel denominada
“Rampa Covilhã - Serra da Estrela 2017” e compromete-se
a promover e a divulgar o Concelho da Covilhã através da
realização da prova, nos dias 28 e 29 de maio de 2017, no troço
entre a Covilhã e as Penhas da Saúde, mediante a atribuição de
uma comparticipação financeira no valor de 20.000,00€ (vinte
mil euros)
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e a Academia Sénior – Associação
Cultural de Jubilados da Beira Interior, tendo por objeto a
concretização do programa anual de atividades em prol dos
aposentados, através de uma comparticipação financeira no
montante de 500,00€ (quinhentos euros)
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e a ANDDI – PORTUGAL – Associação
Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual, tendo
por objeto apoiar a participação do atleta covilhanense João
António Domingos Monteiro, no 5.º Campeonato da Europa
de Meia Maratona INAS, Udine, que terá lugar entre 15 e
18 de setembro de 2017, em Itália, através da atribuição de
uma comparticipação financeira no montante de 680,00€
(seiscentos e oitenta euros)
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o CCD Estrela do Zêzere, tendo por
objeto apoiar a participação dos atletas covilhanenses Carlos
Clemente, Luís Clemente, João Rodolfo e Francisco Adriano,
no campeonato do Mundo de Matraquilhos e Futebol de Mesa,
que terá lugar na Alemanha de 12 a 16 de abril de 2017, através
da atribuição de uma comparticipação financeira no montante
de 800,00€ (oitocentos euros)
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o Sport Tortosendo e Benfica, tendo
por objeto apoiar as atividades realizadas pela seção de
desportos motorizados durante o ano de 2017, nomeadamente
o estágio de um dia com o piloto Pedro Bianchi Prata e o
encontro de clássicos na Vila do Tortosendo, através da
atribuição de uma comparticipação financeira no montante de
500,00€ (quinhentos euros)
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e a UBI – Universidade da Beira Interior,
tendo por objeto apoiar financeiramente a UBI, no âmbito da
atribuição de uma bolsa de mérito escolar no valor de 750,00€
(setecentos e cinquenta euros), a um aluno daquela academia
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o
Município da Covilhã e o Gimnásio Clube da Covilhã, tendo
por objeto apoiar no âmbito das atividades desportivas,
culturais e obras de manutenção e beneficiação da sede social
que o Clube pretende levar a efeito no decorrer do ano de
2017, através da atribuição de uma comparticipação financeira
no montante de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros).
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos
e do costume. E eu, Júlio Manuel de Sousa Costa, Chefe de
Divisão de Finanças, o subscreve.

Paços do Município da Covilhã, ao 18 de abril de 2017.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

O Presidente,
Vítor Manuel Pinheiro Pereira
EDITAL
Vítor Manuel Pinheiro Pereira, Presidente da Câmara
Municipal da Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo
56.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara
Municipal da Covilhã, na reunião ordinária privada
realizada no dia 21 de abril de 2017, tomou as seguintes
deliberações destinadas a ter eficácia externa:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Aprovar o Projeto de Regulamento Municipal de Habitação
Social, nos termos do artigo 99.º do CPA; e
Submete-lo, pelo período de 30 dias, a consulta pública nos
termos do artigo 101.º do CPA, publicitando-o no Boletim
Municipal da Covilhã e na internet, no sítio institucional da
Câmara Municipal
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO
Aprovar a colocação de sinalização vertical B2 (paragem
obrigatória no cruzamento ou entroncamento) na Rua da
Corredoura que interceta com a EM 512; sinalização vertical
A2A – Lomba, a colocar nos dois extremos do espaço urbano
e sinalização vertical A16A (indicação da aproximação de
uma passagem de peões), junto das passadeiras existentes, na
Freguesia de S. Jorge da Beira
Aprovar a colocação de sinalização vertical B2 (paragem
obrigatória no cruzamento ou entroncamento) na Rua Francisco
Leal que entronca com a Rua das Escolas, complementado
com sinalização horizontal M8A (linha de paragem STOP), na
Freguesia de Boidobra

Aprovar a minuta do Contrato de Delegação de Competências
a celebrar entre o Município da Covilhã e a Freguesia de Cantar
Galo e Vila do Carvalho, tendo por objeto comparticipar
financeiramente nas despesas relativas à contratação da
trabalhadora não docente para assegurar o prolongamento de
horário e o acompanhamento do serviço de refeições no Jardim
de Infância de Cantar Galo, no montante máximo total de
130,24€ (cento e trinta euros e vinte e quatro cêntimos), após
entrega do documento contabilístico válido comprovativo do
pagamento, relativos ao ano civil de 2015; e
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 Anexo I do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro
DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO
Aprovar a integração no grupo de trabalho para a criação da
Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago; e
Aprovar a minuta de Protocolo de Cooperação, tendo por
objeto a definição dos princípios orientadores de cooperação
a estabelecer entre os Municípios atravessados pelo Caminho
Português de Santiago, Associações de Caminheiros de
Santiago, Entidades Religiosas, Universidades, Turismo de
Portugal, DGPC, Pastoral do Turismo, e outras entidades que
pretendam aderir nos mesmos propósitos
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e
do costume. E eu, Graça Isabel Pires Henry Robbins, Diretora
do Departamento de Administração Geral, o subscreve.
Paços do Município da Covilhã, ao 21 de abril de 2017.
O Presidente,
Vítor Manuel Pinheiro Pereira

- DIVISÕES DE LICENCIAMENTO E GESTÃO
URBANÍSTICA
Publicidade das deliberações - Artigo 56º do RJAL (regime jurídico das autarquias locais),
aprovado e publicado em Anexo pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
Deliberação

Requerimento

Processo

Data

Tipo

Resultado

Número

Data

Número

2017/04/17

DES

DEFERIDO

1405/17

2017/03/20

168/16

2017/04/17

DES

DEFERIDO

1481/17

2017/03/23

74/17

2017/04/17

DES

DEFERIDO

1603/17

2017/03/29

163/17DIV

Requerente Principal/
Residência

Local da Obra/Descrição

Resumo da
Informação

ROGADO & RENDEIRO, L.DA
RUA PEDRO ÁLVARES
CABRAL N.ºS 5 A 9

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL N.ºS
3, 5, 7, 9 E 11, COVILHÃ
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR
90 DIAS, PARA APRESENTAÇÃO
DE ELEMENTOS (INCLUI
ESPECILIDADES)
COVILHÃ E CANHOSO

Prorrogação de prazo
para apresentação de
projetos de engenharia das
especialidades.

FRULACT - INGREDIENTES
P/ A INDÚSTRIA DE
LACTICÍNIOS, LDA
RUA DO OUTEIRO Nº 589 GEMUNDE

PARQUE INDUSTRIAL DO
TORTOSENDO RUA H LOTE 44
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS
TORTOSENDO

Pedido de isenção de taxas
referente a comunicação
prévia.

ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA
THALBACHER STRASSE, 9

RUA CRIST. CASTRO, 50 E LARGO
SRª. ROSÁRIO, 23
CERTIDÃO
COVILHÃ E CANHOSO

Certidão localizado em
área reabilitação urbana
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Deliberação

Requerimento

Processo

Local da Obra/Descrição

Resumo da
Informação

RANCHO FOLCLÓRICO DA
BOIDOBRA
RUA DIREITA 52
BOIDOBRA

RUA DIREITA, 52
EXPOSIÇÃO E PEDIDO DE ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DE TAXAS
BOIDOBRA

Pedido isenção de
pagamento de taxas
referente à apresentação de
elementos.

78/17

GRUPO DESPORTIVO
TEIXOSENSE
AVENIDA 25 DE ABRIL - AP. 30
TEIXOSO E SARZEDO

AVENIDA 25 DE ABRIL N.º 15,
TEIXOSO
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
TEIXOSO E SARZEDO

Isenção de taxas inerentes
à apresentação de operação
urbanística.

2017/03/30

335/16

FUNDAÇÃO CENTRO DE
ASSISTÊNCIA ANITA PINA
CALADO
RUA GAGO COUTINHO,11
TEIXOSO E SARZEDO

RUA GAGO COUTINHO N.º 11,
TEIXOSO
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS
TEIXOSO E SARZEDO

Isenção de taxas inerentes
à junção de elementos ao
processo.

1848/17

2017/04/11

1699/06DIV

FREGUESIA DO TORTOSENDO
AVENIDA VIRIATO Nº 106106/A
TORTOSENDO

RUA NOVA DOS OLIVAIS NºS 50, 52,
54 E 56 E TRAVESSA DAAMOREIRA N. 5
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS
TORTOSENDO

Isenção de taxas inerentes
ao pedido de ocupação da
via pública.

DEFERIDO

1654/17

2017/03/31

228/15

MÁRIO MOURINHO MELFE
ESTRADA DO MONTALVÃO,
11 - 1º DRT

RUA DO CAMPO DE FUTEBOL Nº 6,
BARRONCEIRA
PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ
DE UTILIZAÇÃO
FERRO

Autorização de utilização
de edifício de apoio
agrícola.

DES

INDEFERI

1783/17

2017/04/07

1638/04DIV

CONDOMÍNIO DA ESTRADA
DO SINEIRO, 50 A
ESTRADA DO SINEIRO 50 A

ESTRADA DO SINEIRO 50 A
EXPOSIÇÃO

Pedido de selagem de
elevador.

DES

DEFERIDO

1670/17

2017/03/31

178/91

FREGUESIA DE VERDELHOS
LARGO DAS FESTAS EDIFÍCIO CENTRO SOCIAL 1º
ANDAR
VERDELHOS

CAMPO DAS FESTAS
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS
VERDELHOS

Isenção de taxas inerentes à
realização de vistoria.

ANTÓNIO BATISTA PAIS
RUA DAS ARADINHAS,13
ERADA

COURELA
PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ
DE UTILIZAÇÃO
ERADA

Autorização de utilização.

Data

Tipo

Resultado

Número

Data

Número

2017/04/17

DES

DEFERIDO

1610/17

2017/03/30

257/14

2017/04/17

DES

DEFERIDO

1631/17

2017/03/30

2017/04/17

DES

DEFERIDO

1636/17

2017/04/17

DES

DEFERIDO

2017/04/17

DES

2017/04/17

2017/04/17

2017/04/17

DES

DEFERIDO

1731/17

2017/04/05

73/12

Requerente Principal/
Residência

2017/04/17

DES

DEFERIDO

1737/17

2017/04/05

84/17

BRITO & FILHOS, LDª
QUINTA DA CORREDOURA,
BLOCO A
SÃO PEDRO

ZONA INDUSTRIAL DO CANHOSO,
LOTE A-15
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS
COVILHÃ E CANHOSO

Pedido de isenção de
pagamento de taxas
referente à licença de obras
de edificação.

2017/04/18

DES

DEFERIDO

1766/17

2017/04/06

86/17

SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DA COVILHÃ
ALTO DE SANTA CRUZ
APARTADO 507

RUA DR. OLIVEIRA MONTEIRO ALTO DE SANTA CRUZ
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS
COVILHÃ E CANHOSO

Pedido de isenção de taxas.

FRANCISCO ALFREDO
RIBEIRO CARDONA
AV. SANTAREM, 35 - 1

RUA CAMPOS MELO, 63 E RUA RUI
FALEIRO
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
SÃO PEDRO

Pedido de isenção do
pagamento de taxas
referente à ocupação de via
pública.

FRANCISCO ALBERTO
RODRIGUES SANTOS
QUINTA DOS MORTÓRIOS

QUINTA DOS MORTÓRIOS
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS,
RESPOSTA À NOT. 2039/17 DE 24/03/2017
VALE FORMOSO E
ALDEIA DO SOUTO

Alvará de ampliação
(enviar o original).

2017/04/18

DES

DEFERIDO

1782/17

2017/04/07

456/97

2017/04/18

DES

DEFERIDO

1664/17

2017/03/31

354/16

2017/04/18

DES

DEFERIDO

1650/17

2017/03/31

2/16

VIRGÍLIO MENDES SILVA
RUA CIMO DO LUGAR, Nº 8
PAUL

RUA CIMO DO LUGAR
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS
PAUL

Projeto de engenharia de
especialidades.

2017/04/19

DES

DEFERIDO

1882/17

2017/04/12

39/16

METAPHORVALUE
UPIPESSOAL, LDA
AVENIDA DA ANIL Nº 7- 1º
PISO LOJA 11
COVILHÃ E CANHOSO

LOTEAMENTO DA BELA VISTA,
TORTOSENDO
PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ
DE CONSTRUÇÃO
TORTOSENDO

Emissão do alvará de
licença de construção.

VÍTOR MANUEL PIRES
LOURENÇO
BARROCA DO LOBO, 14 - 3º

LARGO 5 DE OUTUBRO N.º 5,
COVILHÃ
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS
COVILHÃ E CANHOSO

Isenção de taxas inerentes
pela junção de elementos
ao processo.

2017/04/20

DES

DEFERIDO

1735/17

2017/04/05

205/15
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