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com a alínea e) do nº. 2 do artigo 64º. da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 
11 de Janeiro.

b) Contas Consolidadas do Município - 2012
Aprovar, por maioria, as Contas Consolidadas do Município 
relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, bem 
como aprovar a proposta de aplicação do resultado consolidado 
constante do Relatório de Gestão Consolidado.
Remeter as Contas Consolidadas do Município relativas ao 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2012, à Assembleia 
Municipal da Covilhã, nos termos do previsto no artº. 47º. da 
Lei das Finanças Locais.

c) Estatutos da ADC – Águas da Covilhã, EM
Tomar conhecimento dos novos Estatutos da empresa ADC – 
Águas da Covilhã, EM.
d) Programa de incentivo ao comércio do centro da cidade
Aprovar a candidatura ao programa de incentivo ao comércio 
do centro da cidade, apresentada por Hugo do Couto Pinho – 
Unipessoal, Lda., com estabelecimento de comércio a retalho 
de vestuário na Rua Direita, nº. 68 em Covilhã.

e) Alienação dos terrenos do Estabelecimento Prisional e do 
Palácio da Justiça – proposta de acordo com o Instituto de 
Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP
Aprovar a alienação dos terrenos do Estabelecimento Prisional 
e do Palácio da Justiça, prédios inscritos a favor do Município, 
pelos valores propostos pelo Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça, IP, indicados na avaliação realizada 
pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, respectivamente 
nos montantes de 483.915,00 € e 635.484,00 €.
Remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal da 
Covilhã para os efeitos previstos na alínea i) do nº. 2 do artigo 
53º., conjugada com a alínea f) do nº. 1 do artigo 64º.  da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

f) Alienação de bem imóvel para construção de edifício para 
arrendamento municipal e contrato de arrendamento
Não alienar, por maioria, a parcela de terreno sita na Rua Pedro 
Alves ou Travessa dos Ferreiros na cidade da Covilhã para a 
construção de edifício para arrendamento municipal.

g) Sinistralidade automóvel
Tomar conhecimento da sinistralidade automóvel dos veículos 
municipais no mês de Março.

h) Calendarização das reuniões de Câmara
Aprovar a alteração do local e data da reunião do Executivo 
inicialmente agendada para 17 de Maio de 2013 na freguesia de 
Teixoso, a qual terá lugar no dia 24 de Maio de 2013 na referida 
freguesia.

i) Associação de Turismo da Covilhã – Contrato-Programa

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CONVOCATÓRIA

No uso da competência que me é conferida pela alínea b) 
do artigo 54.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
convoco a ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ, a 
reunir em Sessão Ordinária, no dia 24 de Maio, pelas 14,00 
horas, no Auditório Municipal sito na Rua do Castelo, em 
Covilhã.

Covilhã, 29 de Abril de 2013

O Presidente da Assembleia,
Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira

- CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara 
Municipal da Covilhã.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 
91º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a 
Câmara Municipal da Covilhã, em reunião ordinária pública 
realizada em 3 de Maio de 2013, tomou as seguintes deliberações 
destinadas a ter eficácia externa:

 4. DESPACHOS

Ratificar os despachos seguintes do Senhor Vereador Luís 
Barreiros:
13/02/2013 - Aprova a minuta do contrato da elaboração da 
revisão do Plano Director Municipal da Covilhã, adjudicado à 
empresa Consulgal – Consultores de Engenharia e Gestão, SA, 
pelo valor de 62.500,01 €.
02/04/2013 - Aprova a 5.ª alteração ao Orçamento e Grandes 
Opções do Plano – 2013, documento apenso à acta.
Não ratificar, por maioria, o despacho seguinte:
24/04/2013 – Aprova a 6.ª alteração ao Orçamento e Grandes 
Opções do Plano – 2013, documento apenso à acta.

5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

a) Conta de Gerência da Câmara Municipal - 2012
Aprovar, por maioria,  a Conta de Gerência da Câmara Municipal 
respeitante ao exercício do ano de 2012.
Remeter a deliberação à Assembleia Municipal da Covilhã para 
os efeitos previstos na alínea c) do nº. 2 do artigo 53º., conjugada 
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Não apoiar, por maioria, as actividades constantes do plano de 
actividades e gestão para 2013 proposto pela Associação ATC - 
Associação de Turismo da Covilhã.
5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO

a) Trânsito, estacionamento e sinalização 
Aprovar a pintura a traço amarelo na Rua Vasco da Gama e 
substituir a sinalização vertical para maior visibilidade da 
proibição de estacionamento no local.

5.4– DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

a) Loteamentos
Acionar, por maioria, a caução prestada no contrato de obras 
de urbanização do loteamento titulado pelo alvará nº. 2/08, em 
nome de Marques & Saraiva – Construção Civil, Lda., pelo 
montante de 158.220,52 €, de harmonia com o disposto no artº. 
54º. e nº. 3 do artº. 84º. do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação rectificando, na parte aplicável, a deliberação 
tomada em 14 de Dezembro de 2012, no que diz respeito ao 
valor de 20.556,30 € estimado pelo Departamento de Obras 
para a conclusão das obras de urbanização.

b) Numeração de edifícios
Atribuir o número 103 de polícia ao edifício localizado na 
Estrada Municipal 510, freguesia de Paul, prédio inscrito na 
respectiva matriz sob o art.º 1.647º, descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Covilhã sob o nº 1.172, propriedade de 
Jorge Alexandre Ferreira Gomes.

Atribuir o número 69 de polícia ao imóvel situado na Estrada 
Nacional 230 – Água Alta, freguesia de Boidobra, inscrito na 
respectiva matriz sob o art.º 1170º omisso na Conservatória do 
Registo Predial da Covilhã, propriedade de Ana Luísa Manso 
Rogeiro.

Atribuir o número 82 de polícia ao prédio situado na Rua do 
Amieiro Longo, freguesia de Ferro, inscrito na respectiva 
matriz sob o art.º 1539-P e descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Covilhã sob o n.º 2468, propriedade de Norberto 
Miguel Santarém Leitão.

5.5- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E 
SAÚDE

a) Habitação Social
Autorizar a transmissão do arrendamento do r/ch esquerdo do 
Bloco 5 sito na Urbanização das Nogueiras  no Teixoso, para 
Maria de Jesus Francisca Alves Lopes.
Atribuir habitações sociais a Maria Adelaide Seixas Maia, Hugo 
Miguel Alves Curto, Benjamim Reis Alves, Maria do Céu Lopes 
Fernandes e Maria José Nunes Ramos.

b)Apoios
Conceder à Obra de Santa Zita da Covilhã um subsídio no 

montante de 500,00 €, para comparticipação das despesas 
inerentes à realização de uma viagem de 46 crianças ao 
Oceanário a Lisboa e de 22 crianças, à Escola Superior Agrária 
de Castelo Branco.

5.6 - DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E 
DESPORTO

a)Apoios 

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o 
Município da Covilhã e a Filarmónica Recreativa Cortense, no 
âmbito da promoção e divulgação das tradições etnográfica, 
culturais e sociais, designadamente a aquisição de novo 
fardamento, com a comparticipação da Câmara Municipal no 
montante de €2.000,00.

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o 
Município da Covilhã e Junta de Freguesia do Dominguiso, no 
âmbito da realização do evento “Farrapeiros 2013”, que terá 
lugar nos dias 28, 29 e 30 de Junho, com a comparticipação da 
Câmara Municipal no montante de  €2.500,00.

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o 
Município da Covilhã e Associação Cultural Desertuna – Tuna 
Académica da Universidade da Beira Interior, no âmbito da 
realização do XI FESTUBI – Festival de Tunas da Universidade 
da Beira Interior, com a comparticipação da Câmara Municipal 
no montante de €1.000,00.

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o 
Município da Covilhã e Associação de Desenvolvimento 
Local do Teixoso - Adeteixo, no âmbito da realização da 2.ª 
Festa do Caldo no Forno, a decorrer no dia 19 de Maio, com a 
comparticipação da Câmara Municipal no montante de €500,00.

Aprovar a celebração de contrato-programa de desenvolvimento 
desportivo com a Associação Desportiva da Estação para a 
execução de um plano de actividades com vista à difusão 
e fomento da prática desportiva no Concelho da Covilhã, 
atribuindo a Câmara Municipal um subsídio mensal no valor 
de 4.500,00 €, no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro 
de 2013.

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, Directora do Departamento de Administração 
Geral, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, aos 10 de Maio de 2013.

O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto



Fachada do edifício

Planta de localização do edifício.
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- DIVISÃO DE URBANISMO

EDITAL 
CONVOCATÓRIA PARA VISTORIA

TORNA-SE PÚBLICO, de acordo com a alínea d) do n.º 1 
do artigo 70º do Código do Procedimento Administrativo, que 
fica(m) notificado(s) o(s) proprietário(s) do edifício sito em 
Rua Dr. Amândio Leitão, freguesia de Unhais da Serra, deste 
Concelho, nos seguintes termos:

“Na qualidade de proprietário(a) e nos termos do estabelecido 
n.º 2 do artigo 90º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na actual redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de Março, vimos por este meio convocá-lo(a) 
para estar presente no dia 2013/06/11, das 10H00 às 10H30, 
no local mencionado em epígrafe, a fim de serem verificadas 
as condições de segurança, conservação e salubridade do 
edifício, devendo ser garantido o acesso à edificação.

Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 90º do diploma 
mencionado anteriormente, poderá, até à véspera da vistoria, 
indicar um perito para intervir na realização da vistoria 
e formular quesitos a que deverão responder os técnicos 
nomeados.”

O processo nº. 605/12 DIV poderá ser consultado no 
Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal, durante o 
horário de expediente.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 21 de Maio de 2013.

O Presidente
Carlos Pinto
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