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- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

- CÂMARA MUNICIPAL

do Código dos Contratos Públicos e ainda ao estabelecido no artº. 35º. 
da Lei nº. 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, bem como a dispensa de 
contrato ao abrigo do disposto no artº. 95º. do Código dos Contratos 

CONVOCATÓRIA Públicos com a redacção dada pelo Dec. Lei nº. 278/2009, de 2 de 
Outubro.
4.08/06/2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do artigo 54.º 
aquisição de 42 árvores para a Alameda da Europa, determina a da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas 
abertura de procedimento por ajuste directo com consulta à empresa pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, convoco a ASSEMBLEIA 
Viveiros da Sr.ª do Carmo, Ld.ª, com preço base de 20.000,00 euros, MUNICIPAL DA COVILHÃ, a reunir em Sessão Ordinária, no dia 21 
bem como aprova a constituição do respectivo Júri.de Setembro, com início às 14,00 horas, no Auditório Municipal sito na 
5.10/07/2012 - Aprova o convite, o caderno de encargos e o mapa de Rua do Castelo, em Covilhã, com a seguinte:
medições para a empreitada de Execução de pavimento betuminoso a 
frio na E.M. 512, entre a Ribeira do Bodelhão e a Ribeira do Ourondo, ORDEM DE TRABALHOS
determina a abertura de procedimento por ajuste directo com consulta 
às empresas Nivelvias, S.A. – Vias Rodoviárias, Valério & Valério, 

1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA Terraplanagem e Construção Civil, Ld.ª e Livre & Nobre – 
2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA Construções, Ld.ª, com prazo de execução de 270 dias e preço base de 

148.500,00 euros, bem como aprova a constituição do respectivo Júri.2.1 - Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da 
Actividade e Situação Financeira do Município; 6.10/07/2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para o 

fornecimento de tout-venant para estradas e caminhos municipais, 2.2 - Alargamento da Rua Francisco Leal na Freguesia de Boidobra – 
determina a abertura de procedimento por ajuste directo com consulta Declaração de Interesse Público;
às empresas Nivelvias, S.A. – Vias Rodoviárias, Valério & Valério, 2.3 - Sede da Junta de Freguesia, Centro de Dia e Gabinete de Apoio 
Terraplanagem e Construção Civil, Ld.ª e Livre & Nobre – Médico da Freguesia do Canhoso – Declaração de Interesse Público.
Construções, Ld.ª, com prazo de fornecimento de 270 dias e preço base 
de 72.900,00 euros, bem como aprova a constituição do respectivo 

Covilhã, 11 de Setembro de 2012 Júri.
7.10/07/2012 - Aprova o convite, o caderno de encargos e o mapa de 

O Presidente da Assembleia, medições para a Construção de Valetas na Estrada Municipal entre 
Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira Ourondo e Aldeia de S. Francisco de Assis, determina a abertura de 

procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Valério & 
Valério, Terraplanagem e Construção Civil, Ld.ª, Nivelvias, S.A. – 
Vias Rodoviárias e Livre & Nobre – Construções, Ld.ª, com prazo de 
execução de 270 dias e preço base de 123.800,00 euros, bem como 

EDITAL aprova a constituição do respectivo Júri.
8.13/07/2012 - Aprova o programa de concurso e o caderno de 

Carlos Alberto Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã. encargos – cláusulas gerais e técnicas para a contratação dos circuitos 
especiais de transporte escolar do concelho da Covilhã para o ano 
lectivo 2012/2013, com a previsão 172 dias de aulas escolares, TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei nº 
determina a abertura de concurso público com preço base de 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-
99.782,31 euros, bem como aprova a constituição do respectivo Júri.A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em 
9.17/07/2012 - Adjudica, na sequência de procedimento por ajuste reunião ordinária pública realizada em 27 de Julho de 2012, tomou as 
directo, o fornecimento de combustíveis à empresa Petróleos de seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:
Portugal – Petrogal, SA, pelo valor de 75.000,00 euros, bem com 
aprova a minuta do respectivo contrato.

4. DESPACHOS 10. 17/07/2012 - Homologa as actas/relatório de análise de propostas e 
adjudica e empreitada de adaptação de espaço para refeitório – Escola 

Ratificar os despachos do Senhor Presidente: EB1 e JI do Refúgio à empresa António Ascensão Coelho & Filhos, 
1. 02/07/2012 - Aprova o convite, caderno de encargos e cláusulas SA, pelo valor de 17.394,00 euros, acrescido de IVA e prazo de 
técnicas para Fornecimento e Montagem de Sistema de Semaforização execução de 45 dias, bem como aprova a minuta do respectivo 
do cruzamento do eixo TCT com Rua Diamantino Alves Costa, contrato.
freguesia de São Pedro – Covilhã, determina a abertura de 11. 17/07/2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a 
procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Soltrafego – aquisição de serviços de promoção e divulgação de obras literárias, em 
Soluções de trânsito, estacionamento e comunicações, S.A., Eyssa- regime de avença, determina a abertura de procedimento por ajuste 
Tesis – Tecnologia de Sistemas Electrónicos, Ld.ª, Cadeias – directo, em suporte de papel, com consulta a Manuel da Silva Ramos, 
Electricidade e Construção Civil, Ld.ª, PEEIE – Projectos, Execução e pelo prazo de um ano, preço base de 14.400,00 euros, bem como 
Exploração de Instalações Eléctricas, Ldª. e Sinalarte, Ld.ª, prazo de 15 aprova a constituição do respectivo Júri. 
dias e preço base de 14.000,00 euros, bem como aprova a constituição 12. 17/07/2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para 
do respectivo Júri. contratação outsourcing de Pessoal para o Espaço Internet, pelo 
2.02/07/2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a prazo de 5 meses com início a 1 de Agosto e término a 31 de Dezembro 
empreitada de trabalhos a efectuar no âmbito do sistema de segurança de 2012 e preço base de 13.680,00 euros, determina a abertura de 
no Auditório Municipal, determina a abertura de procedimento por procedimento por ajuste directo com consulta a Randstad II – 
ajuste directo com consulta à empresa Tecnat, Tecnologias de Prestação de Serviços, bem como aprova a constituição do respectivo 
Acabamentos, Ld.ª, com prazo de execução de 15 dias e preço base de Júri.
9.000,00 euros, bem como aprova a constituição do respectivo Júri.  13. 17/07/2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a 
3.06/07/2012 - Determina o pagamento de honorários por serviços concepção, fornecimento, instalação, configuração e certificação das 
profissionais prestados pela PLMJ – Sociedade de Advogados, RL – infra-estruturas de comunicação, nomeadamente, rede de área local 
A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados, no para os novos edifícios que agregam o Departamento de Obras, 
montante de euros 37.434,25, já incluído o IVA à taxa legal em vigor, e a determina a abertura de procedimento por ajuste directo por 
observância dos requisitos e exigências sobre a habilitação e aptidão do negociação, com consulta às empresas Cúbico-Comércio de Serviços 
proponente nos termos em que são exigidos pelo disposto no artº. 126º. de Informática, Ldª, Eurobit-Sistemas Informáticos e Manutenção, 

14 de Setembro de 2012



3

Ld.ª, DecUnify-Soluções de Comunicação, Ldª, Electro Belarmino, adesão à Assembleia Municipal.
Ld.ª, Pugnatrix-Tecnologias de Informação, Ld.ª e ET-Electricidade Associação Humanitária dos Bombeiros da Covilhã – Aditamento ao 
de Telecomunicações, Ld.ª, com prazo máximo de execução de 60 dias Protocolo para aquisição de combustíveis
e preço base de 25.000,00 euros, bem como aprova a constituição do Aprovar a celebração de um protocolo de colaboração entre o 
respectivo Júri. Município da Covilhã e a Associação dos Bombeiros Voluntários da 
14. 24/07/2012 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a Covilhã, de aditamento/alteração ao protocolo aprovado por 
contratação outsourcing de pessoal para o Espaço Internet – deliberação de 05/02/210 e celebrado em 15 de Fevereiro de 2010, no 
Biblioteca Municipal – Covilhã à firma Randstad II – Prestação de que diz respeito à cláusula 2ª. do mesmo, a qual passa a constar que a 
Serviços, Ld.ª, pelo valor de 13.680,00 euros, prazo de execução de 5 Câmara pretende apoiar a AHBVC deliberando atribuir  a partir do mês 
meses, bem como aprova a minuta do respectivo contrato. de Julho de 2012 até Dezembro de 2012, um apoio mensal fixo de euros 

2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para apoio à aquisição de 
combustíveis, e consequentemente, revogar a deliberação tomada sobre o Ratificar os despachos do Senhor Vice-Presidente:
assunto na última reunião realizada em 6 de Julho de 2012.
Associação Humanitária dos Bombeiros da Covilhã – rectificação de 1. 11/07/2012 - Aprova a minuta do contrato da empreitada de 
deliberaçãoconstrução do funicular de São João de Malta – Covilhã / trabalhos a 
Aprovar a alteração à cláusula 2ª. da minuta do protocolo de mais e trabalhos a menos, adjudicado a Liftech, Ldª /Efacec, SA, pelo 
colaboração aprovada em reunião de 06 de Julho de 2012, no que valor de 35.728,49 euros (trabalhos a mais) e de 35.737,90 euros 
respeita à data prevista para liquidação da comparticipação atribuída (trabalhos a menos).
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, 2.11/07/2012 - Aprova a minuta do contrato e o caderno de encargos de 
que passa de 31/10/2012 para 31/12/2012, rectificando, na parte fornecimento de equipamentos instalados no Silo Auto da Estação, 
aplicável, a mencionada deliberação de 06/07/2012, em cujo texto, adjudicado a Lambelho & Ramos, Ld.ª, pelo valor de euros 42.500,00.  
onde se lê “31/10/2012”, deverá ler-se “31/12/2012”. 

3.13/07/2012 - Isenta o Clube Automóvel do Centro, do pagamento da 
RUDE - Associação de Desenvolvimento Ruraltaxa de licença desportiva da prova “I Rampa Cidade da Covilhã”. 
Ratificar o protocolo celebrado em 9 de Julho de 2012 entre o 
Município da Covilhã e a RUDE – Associação de Desenvolvimento 

Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros: Rural, tendo por objecto a organização e patrocínio da Feira de S. 
Tiago nos anos de 2012 e 2013 por parte desta Associação de 

1. 17/07/2012 - Aprova a minuta do contrato (adenda) de locação do Desenvolvimento, que adoptará no primeiro ano a designação de Feira 
Bar do Teatro-Cine e esplanada na Praça do Município – Covilhã. de S. Tiago Leader 601 – Feira do Mundo Rural.
2.23/07/2012 - Aprova a minuta do contrato da empreitada de c)Doação de imóveis à APPACDM – Associação de Pais e Amigos do 
alargamento de arruamento e arranjo urbanístico da Rua Marquês Deficiente Mental - rectificação de deliberação
d'Ávila e Bolama, adjudicada a Valério & Valério, Lda. Pelo valor de Rectificar a deliberação tomada na reunião de 25/05/2012, no sentido 
289.321,280 euros. de ser alterado o texto da cláusula de reversão em que os prédios foram 
3.26/07/2012 - Aprova erros e omissões do procedimento de concurso doados, passando a mesma a ter a seguinte redacção definitiva: “Os 
público para a empreitada da obra de Construção do Elevador do prédios destinam-se, única e exclusivamente, à construção do Lar da 
Jardim Público e a prorrogação por 5 dias, do prazo para a entrega das Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência 
propostas. Mental da Covilhã, o qual deve ser construído no prazo máximo de 

dois anos, sob pena de os mesmos, caso lhes seja dado uso diferente ou 4.10/07/2012 - Aprova a 11.ª alteração ao orçamento da despesa e 
não seja efectuada a construção no prazo estabelecido reverterem, com plano plurianual das grandes opções do plano e orçamento do ano de 
todas as benfeitorias neles implantadas, para a propriedade do 2012, documento apenso à acta. 
Município, declarando os aqui outorgantes que a eventual reversão 
não afectará nenhuma hipoteca entretanto constituída, afastando as 5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 
partes, por isso, o preceituado no artigo 961º do Código Civil”FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
Notificar da presente deliberação, a Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão com Deficiência Mental da Covilhã, tendo em 

a) Protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da conta a necessidade de rectificar a escritura de doação outorgada no 
Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia dia 26 de Maio de 2012.
Aprovar a celebração de protocolos de delegação de actos de d) Expropriação por utilidade pública – rectificação da deliberação
competência da Câmara Municipal nas Freguesias a seguir Aprovar a rectificação, na parte aplicável, do texto da deliberação 
mencionadas, com os objectivos e transferência de meios financeiros, tomada na reunião de 22 de Junho de 2012, considerando o Banco 
a seguir indicados: Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I – Porto 

também interessado no processo de expropriação por utilidade 
pública, com carácter de urgência, do prédio urbano sito na Rua do 
Isqueiro n.º 1, em Casegas, para alargamento das Ruas Direita e do 
Isqueiro e arranjo urbanístico, e proceder à correcção da descrição do 
mencionado prédio, cujo texto deverá ler-se como: 
“C) Parcela a expropriar
- Descrição: Prédio urbano sito na Rua do Isqueiro n.º 1, 6225-123 b) Protocolos de Colaboração
Casegas, a confrontar do Norte e do Poente com a Rua Direita, do Sul 

Mercado Social de Arrendamento com Ana Grilo e do Nascente com Rua do Isqueiro, freguesia de 
Aderir à iniciativa “Mercado Social de Arrendamento” e aprovar a Casegas, do Município da Covilhã, inscrito na matriz predial urbana 
celebração do protocolo com a NORFIN – Sociedade Gestora de sob artigo 118º. e descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Fundos de Investimento Imobiliários, S.A., na qualidade de gestora e Covilhã sob o n.º 884/20060718.
legal representante do Fundo de Investimento Imobiliário Fechado - Proprietários / interessados:
para Arrendamento Habitacional Solução Arrendamento, o Instituto 

- José Rodrigues Braz e mulher Maria Henriqueta Bacelar Vilas Boas da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. e o Instituto de Gestão 
Correia de Sousa Braz, residentes na Avenida Central Calçada, Financeira da Segurança Social, identificados como Entidades 
Oldrões, 4575-280 Oldrões e Avenida Central de Oldrões, S/N, Oldrões, Gestoras, constituindo-se como Parceiro Local na implementação da os4575-261 Oldrões, contribuintes fiscais n.  156793377 e 156793385, einiciativa.
- Banco Comercial Português, SA, com sede na Praça D. João I – Dar conhecimento da presente deliberação e do respectivo processo de 
Porto.”
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execução dos trabalhos e instalação de sinalética para estacionamento e)Assessoria Jurídica – serviços extraordinários
nas Alamedas Pêro da Covilhã e Infante D. Henrique, de 13 a 29 de Fixar o valor correspondente à prestação de serviços extraordinários 
Julho do corrente ano, por motivo da realização Feira de S. Tiago.pela Sociedade de Advogados Fontes Neves & Associados – Sociedade 

de Advogados, RL, com referência ao 1º. Semestre de 2012, em 
25.000,00 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 5.4 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
f) 1.ª Revisão ao Plano e Programa de Actividades e Orçamento de 
2012 da Nova Covilhã – Sociedade de Reabilitação Urbana, EM a) Processos de Obras
Aprovar a 1.ª Revisão ao Plano e Programa de Actividades e Procº. Nº. 71/2012 – Município da Covilhã – Rua de Olivença em Covilhã
Orçamento de 2012 da Nova Covilhã – Sociedade de Reabilitação Aprovar o projecto de arquitectura de edificação e ampliação do Urbana, EM. Mercado Municipal da Covilhã para a instalação do Centro Operativo 
g) Indemnização por prejuízos causados no quiosque da rotunda do de Novas Tecnologias II – Rua de Olivença, em Covilhã.
Operário Têxtil – Covilhã b) Loteamentos
Atribuir à Senhora Diana Margarida Fernandes Algarvio, uma N.º 440 – COVIALVI – CONSTRUÇÕES, LD.ªindemnização no valor 10.000,00 euros, pelos prejuízos sofridos que 

Aprovar a redução no montante de 4.821, 64 euros, do valor da caução afectaram o interior e o recheio do quiosque da rotunda do Operário 
prestada pela garantia bancária nº.02700003475880019 emitida pela Têxtil – Covilhã, causados pelas fortes intempéries ocorridas em 
Caixa Geral de Depósitos, no contrato de obras de urbanização do Janeiro de 2009.
loteamento sito na Pêra Longa, freguesia de Tortosendo, titulado pelo 

h) Contrato de financiamento do Projecto de Abastecimento de Água alvará de loteamento nº. 2/06, de 18/09/2006 e respectivo aditamento 
em Alta ao concelho da Covilhã emitido em 12/11/2007, em nome de Covialvi – Construções, devendo 
Tomar conhecimento da celebração, no dia 20/07/2012, do contrato de permanecer retido o valor de 23.391,98 euros até à recepção definitiva 
financiamento do Projecto de Abastecimento de Água em Alta ao das obras de urbanização.
concelho da Covilhã, entre o Programa Operacional Temático c) Numeração de edifícios
Valorização do Território e a ICOVI - Infraestruturas e Concessões da 

Atribuir e estabelecer em relação ao prédio inscrito na matriz predial Covilhã, EEM, que teve por objecto a concessão de uma 
urbana da freguesia de São Martinho sob o art.º 2.053º. e descrito na comparticipação financeira do Fundo de Coesão destinada a financiar 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 183, com acesso pela Rua a operação POVT-12-0146-FCOES-000125, designada “Projecto de 
D. Cristóvão de Castro e Largo Srª. do Rosário, a seguinte numeração Abastecimento de Água em Alta ao concelho da Covilhã”.
policial: os nºs. 28 e 46 às duas entradas do edifício pela Rua D. 

i) ADC, Águas da Covilhã, EM - Contrato de gestão – preços sociais Cristóvão de Castro e os  nºs. 21 e 21-A às duas entradas do edifício 
Aprovar a celebração do contrato de gestão de preços sociais com a pelo Largo Senhora do Rosário.
ADC – Águas da Covilhã, EM, com efeitos retroagidos a 1 de Janeiro e Atribuir o nº. 6 de polícia ao edifício localizado no troço da rua 
até 30 de Junho de 2010, e autorizar a respectiva despesa no valor total compreendido ente a rotunda da Evimotors-Opel à Alameda Pêro da 
de 388.000,00 euros. Covilhã e a rotunda situada a 100 metros a sul, com o topónimo 
j) Contrato de locação do Restaurante/Bar do Rossio do Rato Travessa da Alameda Pêro da Covilhã, prédio inscrito na matriz 
Autorizar a redução da renda do estabelecimento Restaurante/Bar do predial sob o art.º 222º. e descrito na Conservatória do Registo Predial 
Rossio do Rato, locado à empresa Câmara Pereira & Gonçalo Caraças, sob o n.º 962, da freguesia de São  Martinho, revogando a deliberação 
Lda., fixando o respectivo valor em 750,00 euros, acrescido de IVA, tomada sobre o assunto na reunião de 22 de Junho de 2012.
com início no próximo mês de Agosto, actualizável nos meses de Julho 
de cada ano seguintes, com acréscimo de 30,00 euros, e na condição de 5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
estarem regularizadas quaisquer rendas vencidas. DESPORTO
k) Plano de Pormenor da UOPG 5 da Grande Covilhã – abertura de 
concurso público

a) Habitação SocialAprovar a abertura de concurso público para a contratação da 
A atribuir habitações sociais a:elaboração do Plano de Pormenor da UOPG 5 – zona do aeródromo 
Carla da Conceição Silva Rodrigues, na Urb. das Nogueiras, Bloco 15-municipal e área envolvente, do Plano Geral de Urbanização da 
2º Esq., em Teixoso,Grande Covilhã, bem como designar o Júri do procedimento.
Margarida Alexandre Duarte, no Bairro do Cabeço, Bloco 6-1.º Dt.º, l) Aquisição de serviços de promoção e divulgação de obras literárias, 
em Tortosendo,em regime de avença
Patrícia Alexandra Nunes dos Santos, no Bairro do Cabeço, Bloco 9-2º Ratificar o despacho do Senhor Presidente, de adjudicação da 
Dt.º, em Tortosendo,aquisição de serviços de promoção e divulgação de obras literárias, em 
Maria Ludovina Lança Martins, no Bairro do Cabeço, Bloco 5 – 3.º regime de avença, a Manuel da Silva Ramos, pelo valor de 14.400,00 
Dt.º, em Tortosendo,euros e prazo de 12 meses, bem como de aprovação da minuta do 
Bruno Miguel Cristóvão Canário e Luís Miguel Fonseca Cardoso respectivo contrato.
Paiva, na Urb. das Nogueiras, Bloco 3 – 2º Dt.º, em Teixoso,
Manuela Maria Matos Saraiva, na Urb. das Nogueiras, Bloco 5 – 2º 5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Esq., em Teixoso,a) Recepções provisórias
Vera Maria Fino da Silva, no Bairro do Cabeço, Bloco 2 – 3º Dt.º, em Homologar o auto de recepção provisória das obras de demolição das 
Tortosendo, e Manuel Gonçalves de Almeida, na R. Nova do Souto, habitações nºs 62 e 64 na Rua Cristóvão de Castro, Covilhã.
Bloco B – R/C Frente, em Tortosendo.

Recepções Definitivas 
b) União de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de 

Homologar os autos de Recepção definitiva das obras seguintes: Tortosendo
Reparação do Lote N.º 1 da Quinta da Alâmpada Retirar o assunto da ordem de trabalhos.
Concepção/Construção de Instalações Sanitárias no Parque do Poço c) Junta de Freguesia de TortosendoGrande 

Conceder à Junta de Freguesia de Tortosendo um apoio financeiro no Reparação da estrada do Pereiro – S. Jorge da Beira. valor de 2.500,00 euros para fazer face a um conjunto de actividades 
c) Trânsito, sinalização e estacionamento municipais de natureza social, cultural e outras, que irão decorrer no 
Ratificar o despacho do Senhor Presidente que determinou, ao abrigo mês de Setembro naquela freguesia, sob o lema “Mês de Setembro, 
do nº. 3 do artº. 68º. da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as Mês do Tortosendo”.
alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a d) Rancho Folclórico de Unhais da Serra
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Conceder ao Rancho Folclórico de Unhais da Serra um apoio Coordenação do Serviço de Tesouraria da Divisão de Finanças da 
financeiro no valor de 1.000,00 euros para as suas actividades Câmara Municipal da Covilhã, no coordenador técnico João Manuel da 
etnográficas. Silva Fortuna, devendo reportar a sua acção ao Chefe da Divisão de 

Finanças.e) Associação de Bombos Toca a Bombar de Cantar Galo
Determino ainda que, face às funções efectivamente exercidas e ao Conceder à Associação de Bombos Toca a Bombar de Cantar Galo um 
serviço externo que resulta da cobrança de receitas no Mercado apoio financeiro no valor de 1.000,00 euros para as suas actividades 
Municipal, passe a beneficiar do disposto no despacho n.022/2012, de etnográficas.
22 de Agosto.f) Sociedade de São Vicente de Paulo – Conselho de Zona da Covilhã

Conceder ao Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de S. Vicente 
O presente despacho produz efeitos imediatos.de Paulo um subsídio no valor de 1.655,00 euros, para apoio nas 

despesas realizadas no mês de Junho de 2012, inerentes à água, luz, gás, 
Covilhã, 7 de Setembro de 2012medicamentos, alimentação, entre outras, das famílias mais 

carenciadas, no âmbito da política de acção social desenvolvida pelo 
O Presidente da Câmara,Município.

Carlos Pintog) Casa do Povo de Casegas
Conceder à Casa do Povo de Casegas um apoio financeiro no valor de 
1.000,00 euros, no âmbito das actividades desenvolvidas, - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
designadamente com a realização com o evento “Sons da Fraga Dura 
III – 2012”. EDITAL
h) Filarmónica Recreativa Eradense CONVOCATÓRIA PARA VISTORIA
Conceder à Filarmónica Recreativa Eradense um apoio financeiro no 
valor de 1.000,00 euros, no âmbito das actividades desenvolvidas, TORNA-SE PÚBLICO, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 
designadamente com a realização da “VIII Grande Corrida de 70º do Código do Procedimento Administrativo, que fica(m) 
Carrinhos de Rolamentos”. notificado(s) o(s) proprietário(s) do edifício sito na Rua Pedro Alves, 
i) Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da Covilhã nº. 87, 89, 93 freguesia de São Martinho, deste Concelho, nos seguintes 

termos:Conceder à Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da 
Covilhã, um apoio financeiro no valor de 10.000,00 euros, para a 

“Na qualidade de proprietário(a) e nos termos do estabelecido n.º 2 do realização de concertos a realizar em 2012 no âmbito da Orquestra 
artigo 90º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na actual Ligeira do Município da Covilhã.
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, vimos por j) Toponímia
este meio convocá-lo(a) para estar presente no dia 2012/09/25, das 

Aprovar a atribuição de topónimo para o arruamento entre a Alameda 16H00 às 16H30, no local mencionado em epígrafe, a fim de serem 
Pêro da Covilhã e a Alameda Europa, com a denominação de Travessa verificadas as condições de segurança, conservação e salubridade do 
da Alameda Pêro da Covilhã. edifício, devendo ser garantido o acesso à edificação.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 90º do diploma mencionado 
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de anteriormente, poderá, até à véspera da vistoria, indicar um perito para 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu, intervir na realização da vistoria e formular quesitos a que deverão 
Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de responder os técnicos nomeados.”
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.

O processo nº. 186/12 DIV poderá ser consultado no Departamento de 
Paços do Município da Covilhã, aos 30 de Julho de 2012. Urbanismo da Câmara Municipal, durante o horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 04 de Setembro de 2012.O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto

O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

DESPACHO n.º 28/2012

Considerando que a exigência de uma eficaz gestão pública deve ser 
pautada pela eficácia, eficiência e qualidade da Administração, com 
especial atenção à desburocratização de procedimentos,
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 35.° do Código de Procedimento 
Administrativo, conjugado com o n.° 1 do artigo 70.° da Lei das 

    Fachada do Edifício                          Localização do EdifícioAutarquias Locais, DETERMINO a delegação de competências de 

14 de Setembro de 2012

EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ | DIRECTOR: Presidente da Câmara | RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO, 
COORDENAÇÃO, TRATAMENTO E REVISÃO FINAL DE TEXTOS: Comunicação e Relações Públicas | RESPONSABILIDADE DOS 
DOCUMENTOS: Assembleia Municipal / Câmara Municipal / Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos | 
EXECUÇÃO GRÁFICA: Graph&co (Covilhã) | TIRAGEM: 1.500 exemplares.

Processo

Data Tipo Resultado Nº Data Entrada Nº

2012-08-31 Des Deferido 4311/12 2012-08-23 49822 Guerreiro & Teofilo, Lda                                                            
      

Rua Conde da Ericeira,
 

31 Loja E Santa Maria
Sítio do Pio Estrada Municipal n.º 15 - Gibaltar - Teixoso                         
Pedido de Prorrogação de Prazo

Prorrogação de prazo para cumprimento de 
notificação

2012-09-05 Des Indeferido 3741/12 2012-07-19 38452 Maria Conceição Gomes Fidalgo                                                    
Largo do Cilindro

Rua Dr. Carlos Coelho, 5 - Ferro                                                                      
Pedido de Prorrogação de Prazo 

Pedido de prorrogação de prazo para 
cumprimento de notificação

Publicidade das Decisões – Lei Nº169/99 de 18 de Setembro – Licenciamento de Obras Particulares
Deliberação / Despacho Requerimento                                                      

Requerente Principal / Residência
                                                             

Local da Obra / Descrição
                                          

Resumo da Informação


