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- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CONVOCATÓRIA

No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 
1 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 Extraordinária, no dia 25 de abril, pelas 
11,00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em 
Covilhã, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Único – Sessão Solene Comemorativa do 41.º 
Aniversário do 25 de abril

 - Içar da Bandeira às 10,45 horas
 - Abertura da Sessão às 11,00 horas 

- INTERVENÇÕES:

- PCP – Partido Comunista Português
- PSD – Partido Social-Democrata
- Movimento Acreditar Covilhã
- PS – Partido Socialista
- Senhor Presidente da Câmara Municipal
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal

Obs. Cada uma das intervenções não deverá exceder dez 
minutos.

Covilhã, aos 17 dias do mês abril de 2015

O Presidente da Assembleia,
Prof. Doutor Manuel José dos Santos Silva

CONVOCATÓRIA

No uso da competência que me é conferida pela alínea b), do 
n.º 1, do artigo 30.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
convoco a ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ, a 
reunir em Sessão Ordinária, no dia 28 de abril, pelas 14,00 
horas, no Auditório Municipal sito na rua do Castelo, em 
Covilhã.

ORDEM DE TRABALHOS

1. PERÍODO DE ANTES 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 de 2014;

2.3 - 2.ª Revisão Orçamental;

2.4 - Contratos de Delegação de Competências nas Freguesias:
Covilhã e Canhoso; Boidobra; Casegas e Ourondo; Erada; 
Paul; Orjais; São Jorge da Beira; Sobral de S. Miguel; Teixoso 
e Sarzedo e Unhais da Serra;

2.5 - Desafetação de Terreno do Domínio Público Municipal 
para o Domínio Privado do Município do Prédio com a área de 
26,50 m2 sito na travessa do Sineiro - Covilhã;

2.6 - Constituição do Conselho Municipal de Educação;

2.7 - Adesão do Município à UCCLA – União das Cidades 
Luso-Afro-Américo-Asiáticas.

3. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
 
Covilhã, 17 de abril de 2015 

O Presidente da Assembleia,
Prof. Doutor Manuel José dos Santos Silva

- CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL

Carlos do Carmo Martins, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal da Covilhã e Presidente em Exercício, na 
reunião de Câmara realizada no dia 20 de março de 2015,

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 
pública realizada no dia 20 de março de 2015, tomou as 
seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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Aprovar a aceitação da doação pela sociedade Turismo da 
Serra da Estrela – Turistrela, SA, NIF 500291144, pelo 
atual valor patrimonial que ascende a 6.422,13 €, do prédio 
designado pela letra A, com área de 2.256,00 m2, inscrito na 
matriz urbana da freguesia de Cortes do Meio sob o n.º 1.332 
e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 741 
(Freguesia de Cortes do Meio)

Aprovar a desafetação do domínio público municipal para o 
domínio privado municipal, de uma parcela de terreno com a 
área de 26,50 m², sita na travessa do Sineiro, n.º 2, freguesia 
da Covilhã e Canhoso, ocupada pela cabine norte e parte do 
carril do funicular de S. João de Malta-Covilhã, a confrontar 
a Norte com rua Pública, a Sul com ribeira da Carpinteira, 
a Nascente com Nuno Manuel Teodoro Gonçalves e esposa 
Anabela Hilário Dias Gonçalves e Poente com rua Pública, 
propondo a respetiva inscrição na matriz e na Conservatória 
do Registo Predial; 
Deliberou ainda, submeter a proposta à Assembleia Municipal 
da Covilhã, para aprovação, nos termos do disposto na alínea 
q), do n.º 1 do art.º 25º. do RJAL, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro;
Mais deliberou, após aprovação da Assembleia Municipal, 
encarregar os serviços de realizarem os seguintes 
procedimentos:
- Inscrição do prédio na matriz urbana da Freguesia de Covilhã 
e Canhoso
- Publicação de edital nos locais de estilo, no jornal oficial da 
CMC (Boletim Municipal e site da internet do Município em 
www.cm-covilha.pt)
- Inscrição do prédio na Conservatória do registo Predial

Ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, datado de 12/03/2015, para a realização de 
hasta pública do jazigo A-7, pelo valor base de licitação de € 
100.000,00, das condições gerais da concessão do uso privativo 
do jazigo por parte de particulares, nos termos do Regulamento 
do Cemitério Municipal e a designação da Comissão 
Responsável pela negociação: Dra. Graça Robbins (Presidente); 
Dr. Júlio Costa (Vogal) e Dr. Ricardo Serra (Vogal)

Ratificar o Contrato de Arrendamento Habitacional, no regime 
geral, da fração habitacional sita na rua Azedo Gneco, 25 
– 1.º andar, Covilhã, inscrita na matriz urbana da União de 
Freguesias de Covilhã e Canhoso sob o artigo n.º 5.189-B e 
descrita na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o 
n.º 2.326-B (Conceição), com o Sr. Carlos Nuno da Conceição 
Silva, a partir de 01/04/2015, estabelecendo-se o valor mensal 
de 106,00 €

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO

Aprovar o Plano Segurança e Saúde da Empreitada de Obras de 
Conservação da Cobertura do Edifício do Mercado Municipal, 
o respetivo Plano de Trabalhos e o Cronograma Financeiro

Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros da Covilhã, 
um subsídio em espécie, no valor do aluguer de bancada para 
a Tribuna de Honra, com lotação de 45 lugares, tendo por base 
o orçamento apresentado, no valor de 1.750,00 € + IVA, para 
a realização da III Gala da Federação de Bombeiros do distrito 
de Castelo Branco, no dia 29/03/2015, autorizando a respetiva 
despesa

Autorizar a ampliação da rede pública, no largo de S. Silvestre, 
freguesia do Dominguiso e aprovar o orçamento apresentado 
pela EDP

Autorizar a ampliação da rede pública, no largo da Igreja, 
freguesia de Unhais da Serra e aprovar o orçamento apresentado 
pela EDP

Aprovar o Estudo de Regulamentação de Trânsito na EN343-
1 – Implantação de passagem de peões sobre-elevada e lombas 
de borracha, na Freguesia do Paul

DIVISÃO DE LICENCIAMENTO

Aprovar o aditamento ao licenciamento da UBIMEDICAL a 
que se refere o Processo de Obras n.º 163/11 e a celebração 
de contrato com a UBI-Universidade da Beira Interior, de 
acordo com a minuta de protocolo apresentada e aditada nos 
termos do exposto no ponto 2.4 da informação técnica. E, 
ainda, aceitar, de acordo com parecer jurídico da Chefe de 
Divisão dos Serviços Jurídicos, a garantia bancária nos termos 
apresentados no processo.

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 subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, ao 21 de março de 2015

 O Presidente em Exercício, 
Carlos do Carmo Martins

EDITAL

Vítor Manuel Pinheiro Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal da Covilhã.



23 de abril de 2015

4

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara 
Municipal da Covilhã, na reunião extraordinária realizada 
em 10 de abril de 2015, tomou as seguintes deliberações 
destinadas a ter eficácia externa:

Aprovar a Conta de Gerência da Câmara Municipal respeitante 
ao exercício do ano de 2014, 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.
Submeter a Conta de Gerência da Câmara Municipal 
respeitante ao exercício do ano de 2014, 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 Orientações e calendário de tarefas e operações 
a observar relativas à Consolidação de Contas do Município 
da Covilhã do ano de 2015, delas dando conhecimento às 
respetivas entidades.

Aprovar as Normas do Orçamento Participativo e nomear a 
Equipa de Gestão da “Covilhã decide 2016”, constituída por:
- Presidente da Câmara
- Diretor do Departamento de Obras e Planeamento
- Diretora do Departamento de Administração Geral
- Chefe de Divisão de Finanças
- Chefe de Divisão da Cultura, Educação e Desporto

A Câmara, tendo em conta que a sociedade Parkurbis – 
Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, SA, apresenta 
um resultado líquido do período negativo, no valor de 
242.035,56 € e que o Município detém uma participação 
de 78,6% no capital desta sociedade, deliberou efetuar 
uma transferência, durante o corrente mês, no valor de 
189.024,58 €.

Aprovar as delegações de competências nas Freguesias de 
Boidobra, União de Freguesias de Casegas e Ourondo, Erada, 
Paul, Orjais, S. Jorge da Beira, Sobral de São Miguel, União de 
Freguesias de Teixoso e Sarzedo e Unhais da Serra, nos termos 
dos contratos de delegação de competências apresentados e 
devidamente descritos em  quadro anexo; e 
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.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e a ADE – Associação Desportiva da Estação, 
tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades desportivas, 
nomeadamente o incentivo à prática regular do futebol 
nas diversas categorias, através da atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor de 48.000,00€, pagos em 
tranches de 4.000,00 €/mensais, durante o ano 2015.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e a ASTA – Associação de Teatro e Outras Artes, 
tendo por objeto o apoio no âmbito das artes performativas, 
mediante a atribuição de uma comparticipação financeira no 
valor de 10.000,00€, nomeadamente as organizadas, realizadas 
e promovidas a nível nacional e internacional no decorrer do 
ano de 2013 e 2014.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e o GICC – Teatro das Beiras, tendo por objeto o 
apoio as atividades culturais na área do Teatro, nomeadamente 
no âmbito da criação, encenação e apresentação de peças 
teatrais e festivais de teatro levadas acabo nos 40 anos de 
existência desta companhia, mediante a atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor de 66.000,00€, verba a 
dividir por tranches de 2.000,00€/mensais, com inicio em abril 
de 2015 e términus em dezembro de 2017.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município da 
Covilhã e a Quarta Parede – Associação de Artes Performativas 
da Covilhã, tendo por objeto o apoio as atividades culturais 
na área do Teatro e da dramaturgia, mediante a atribuição 
de uma comparticipação financeira no valor de 24.000,00€, 
comparticipação feita através da transferência trimestral no 
valor de 3.000.00€.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e Formas Efémeras Unipessoal, Lda., tendo por 
objeto apoiar as atividades no âmbito do evento WOOL on 
RESIDENCE, realizado de 12 a 26 de outubro de 2014, onde 
foram intervencionadas as paredes localizadas na rua 1.º de 
Maio, miradouro das Portas do Sol, largo Senhora do Rosário 
e entroncamento da rua Alexandre Herculano com a rua do 
Cotovelo, mediante a atribuição de uma comparticipação 
financeira no valor de 9.000,00 €.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e a ACDP – Banda Filarmónica do Paul, tendo 
por objeto apoiar as atividades no âmbito das comemorações 
do 200.º Aniversário da fundação da Banda Filarmónica, 
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mediante a atribuição de uma comparticipação financeira no 
valor de 2.500,00 €.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município da 
Covilhã e o Grupo Recreativo Refugiense, tendo por objeto 
apoiar as atividades no âmbito das intervenções a realizar na 
sede social, mediante a atribuição de uma comparticipação 
financeira no valor de 10.000,00 €, com a transferência de 
5.000,00 € em maio de 2015 e os restantes 5.000,00 €, em 
agosto de 2015.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e o Orfeão da Covilhã/Conservatório Regional 
de Música da Covilhã, tendo por objeto apoiar as atividades 
culturais no âmbito do Plano de Atividades do ano 2015 e 
relativamente à estreita colaboração com o Município por 
parte das orquestras, dos grupos de câmara, e dos coros, 
mediante a atribuição de uma comparticipação financeira no 
valor de 20.000,00 €.
Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município da 
Covilhã e o Penta Clube da Covilhã, tendo por objeto apoiar as 
atividades desportivas e recreativas, mediante a atribuição de 
uma comparticipação financeira no valor de 2.500,00 €.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e o Grupo de Educação e Recreio Campos Melo, 
tendo por objeto apoiar as atividades de natureza cultural, 
desportivas e recreativa, mediante a atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor de 10.000,00 €, com a 
transferência de 5.000,00 € em maio de 2015 e os restantes 
5.000,00 € em agosto de 2015.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e a Casa do Povo do Paul, tendo por objeto apoiar 
as atividades recreativas e culturais por si promovidas e da 
promoção da cultura etnográfica mediante a atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor de 55.500,00 €, paga em 
10 transferências trimestrais.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município da 
Covilhã e a AAUBI – Associação Académica da Universidade 
da Beira Interior, tendo por objeto apoiar a realização de 
atividades desportivas, quer a nível do desporto universitário, 
quer as iniciativas abertas à população em geral, mediante 
a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 
5.500,00€.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município da 
Covilhã e o Centro Cultural e Desportivo Amigos do Basquete 
da Covilhã (ABC), tendo por objeto apoiar as atividades de 
natureza desportiva, nomeadamente a formação de praticantes 

na modalidade do basquetebol nas camadas SUB 14 F, SUB 
16 F, Sénior F e Veteranos, mediante a atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor de 2.500,00€.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município da 
Covilhã e o Centro de Cultura e Desporto do bairro S. Vicente 
de Paulo, tendo por objeto apoiar as atividades no âmbito da 
realização de iniciativas recreativas, desportivas e culturais 
previstas no Plano de Atividades do ano de 2015, mediante 
a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 
1.200,00€.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e o Sport Club Estrela da Pousadinha, tendo 
por objeto apoiar as atividades no âmbito da realização de 
iniciativas recreativas, desportivas e culturais previstas no 
Plano de Atividades do ano de 2015, mediante a atribuição de 
uma comparticipação financeira no valor de 1.200,00€.

Aprovar o Protocolo de apoio a celebrar entre o Município 
da Covilhã e o Grupo Desportivo Águias do Canhoso, tendo 
por objeto apoiar as atividades no âmbito das intervenções 
a realizar na sede social, que visam o melhoramento e 
requalificação daquele espaço, mediante a atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor de 5.000,00€.

Aprovar a alienação pelo valor de 12.180,00 €, à empresa 
Pontuarsólido – Gestão de Resíduos, Lda., do Lote n.º 115 
da Zona Industrial do Tortosendo, com área de 2.030,00 m², 
prédio inscrito na matriz urbana da Freguesia do Tortosendo 
sob o artigo n.º 2.664º e descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 01695/11082000 da Freguesia do Tortosendo, 
com valor patrimonial tributário de 53.750,00 €, devendo a 
entidade adquirente cumprir o preceituado no Regulamento de 
Atribuições de Lotes nas Zonas Industriais do Município da 
Covilhã.

Aprovar a alienação pelo valor de 16.476,84 €, à empresa 
Virgílio Roque, Lda., do Lote n.º 37 da Zona Industrial do 
Tortosendo, com área de 2.746,14 m², prédio inscrito na matriz 
urbana da Freguesia do Tortosendo sob o artigo n.º 2.591º e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1.720 
da Freguesia do Tortosendo, com valor patrimonial tributário 
de 82.670,00 €, devendo a entidade adquirente cumprir o 
preceituado no Regulamento de Atribuições de Lotes nas 
Zonas Industriais do Município da Covilhã.

Acionar o pedido de reversão da posse e titularidade do prédio 
junto do Centro de Assistência Social do Dominguiso, ao 
abrigo da condição prevista na alínea c) e nos termos da alínea 
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d) da escritura de doação celebrada em 29/04/2009, do prédio 
inscrito na matriz rústica da Freguesia do Dominguizo sob o 
artigo n.º 567 e descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Covilhã sob a descrição n.º 619/20090414, aceitando-se o 
distrate pela quantia inscrita como valor patrimonial tributário, 
ou seja, € 132,00.

Complementar, após o devido cabimento e comprometimento 
orçamental das Requisições Internas n.º 306/2015, de 
18/02/2015, no valor total de 4.500,00€, referente à joia/ custo 
de filiação e n.º 307/2015 de 18/02/2015, referente às Quotas 
de 2015, no montante de 4.500,00€, a deliberação da Câmara 
Municipal de 21/02/2014, referente à adesão à Associação 
UCCLA – União das Cidades Capitais Luso-Afro Américo-
Asiáticas-, que também usa a denominação de União das 
Capitais de Língua Portuguesa, titular do NIF 501909311, na 
qualidade de membro associado, conforme Regulamento de 
Joias e Quotas; e
Remeter o processo administrativo para aprovação da 
Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas alíneas n), 
in fine, do n.º 1 e k), do n.º 2, ambas do artigo 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de dezembro, conjugadas com o disposto no 
n.º 2 do artigo 56.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto que 
aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e das 
participações locais.

Aprovar a minuta do Contrato de cedência de instalações, 
em regime de comodato, dos seguintes prédios: Edifício de 
Armazém e Estacionamento; Edifício destinado a instalações 
do pessoal; e Edifício destinado a armazém, na Zona Industrial 
do Canhoso à ADC – Águas da Covilhã E.M

Aprovar a minuta do Contrato de Arrendamento Habitacional, 
no regime geral, da fração habitacional A, tipologia T1, sita 
na travessa do Varandado, n.º 11, Covilhã, inscrito na matriz 
urbana da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso sob o 
n.º 4524-A e descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Covilhã sob o n.º 961-A (São Martinho) e celebrar o respetivo 
contrato de arrendamento com o Senhor João José da Costa, 
com início a 01/04/2015 e com o valor de renda mensal de 
83,00€.

Aprovar o 2º Aditamento ao Contrato de Arrendamento 
Comercial do Quiosque de Jornais e Revistas do Jardim 
Público, celebrado com o Sr. Luís Miguel Geraldes Pereira em 
07/09/2001;
Proceder ao aumento da prestação mensal da renda, com 
efeitos financeiros a partir de 01/04/2015, passando de 150,00 
€ para 224,20 € e,
Celebrar o aditamento ao Contrato de Arrendamento 

Comercial.

Aprovar as condições gerais para abertura de procedimento 
de negociação com vista à locação do estabelecimento Bar da 
Piscina-Praia da Covilhã, datadas de 19/03/2015, a publicitação 
de anúncio, em duas edições, do Jornal Notícias da Covilhã, 
no próximo Boletim Municipal e no sítio do Município na 
internet em www.cm-covilha.pt., bem como a nomeação da 
Comissão de Negociação.

Autorizar a cessão da posição contratual do contrato de 
locação do Bar da Central de Camionagem da Covilhã, detida 
por Maria Lúcia Freches Marques Alves, a favor de Maria 
Dulce Pinto Pereira Duarte.

Homologar o Auto de Arrematação para concessão do Jazigo 
A-7 do Cemitério da Covilhã.

Aprovar o Plano de trabalhos e Cronograma financeiro da 
Empreitada de “Beneficiação da EM 512 entre o Zêzere e a 
Barroca Grande, incluindo o ramal EM 512-1 até ao limite do 
Concelho”.

Aprovar o Plano Segurança e Saúde Cronograma Financeiro e 
Plano de Trabalhos da empreitada da obra de Conservação do 
Espaço de Venda no edifício ao Mercado Municipal.

Autorizar a ampliação da rede de iluminação pública, no Sítio 
dos Moinhos – Ourondinho, Freguesia de Cortes do Meio.

Aprovar e homologar o auto de receção provisória parcial da 
obra de conservação do edifício do “Welcome Center”.

Aprovar e homologar o auto de receção definitiva da obra de 
construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários e Auditório 
do Paul.

Aprovar e homologar o auto de receção definitiva da obra de 
requalificação urbana do largo Dr. Januário Barreto – Freguesia 
de Vale Formoso e Aldeia do Souto.

Autorizar a liberação das duas garantias bancárias apresentadas 
pela empresa Lambelho e Ramos, Lda. E identificadas 
pelo banco CGD com os n.º 2538.001249.893, no valor de 
13.452,41 € e n.º 2538.001195.593, no valor de 9.816,21 €, no 
valor total de 23.268,53€, devendo a caução restante emitida 
pelo banco Barclays Bank, PLC., permanecer retida pelo seu 
valor total de 57.090,42€.

Autorizar a liberação de 30% da caução prestada no contrato 
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de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, por força do disposto no artigo 18.º da Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto.
Porque se mostra necessário acautelar os serviços internos 
de gestão, organização e funcionamento do Serviço de 
Comunicação e Relações Públicas, atendendo às atividades 
que prossegue e, no sentido de simplificar os respetivos 
procedimentos e evitar dilações, facilitando o andamento dos 
processos e conferindo-lhes maior celeridade, 
DESIGNO a Senhora Dra. Telma Catarina Dias Madaleno, 
Chefe de Divisão da Cultura da Câmara Municipal da 
Covilhã, para acumular as suas atuais funções com as funções 
de Coordenação do Serviço de Comunicação e Relações 
Públicas, com efeitos a partir do dia 21 de abril de 2015.
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 9.º do Estatuto do 
Pessoal Dirigente e dos n.ºs 1 e 2 do artigo 38.º do regime 
jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, e em obediência ao regime da delegação 
de poderes estabelecido pelo Código do Procedimento 
Administrativo,
Determino, ainda, a delegação das seguintes competências na 
Senhora Dra. Telma Catarina Dias Madaleno, a exerce-las no 
âmbito do Serviço de Comunicação e Relações Públicas:
- Assinar ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades (públicas ou 
privadas) ou organismos públicos, bem como documentos de 
mero expediente.
- Praticar atos ou formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício das competências e funções de 
coordenação.
- Praticar atos de administração ordinária, incluindo 
os de instrução dos procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução, necessários à decisão.
O presente despacho deve ser publicitado no Boletim 
Municipal, nos termos das disposições conjugadas e constantes 
do n.º 2 do artigo 47.º e do artigo 159.º do novo Código de 
Procedimento Administrativo.

Covilhã, 20 de abril de 2015

Dr. Vítor Manuel Pinheiro Pereira
Presidente da Câmara

de empreitada de fixação da estrutura existente na cobertura de 
edifício, sito na Corredoura – Covilhã.

Autorizar a liberação de 40% da caução prestada no contrato 
de empreitada de requalificação urbana do largo Dr. Januário 
Barreto – Freguesia de Vale Formoso e Aldeia do Souto.

Autorizar a liberação de 15% da caução prestada no contrato 
de empreitada de requalificação da EM-506-1 entre a Ponte 
Pedrinha e o cruzamento com a E.N. 345 – 1.º Fase.

Autorizar a instalação de sinalização indicativa de direção 
com a palavra “Farmácia” e respetiva sinalética associada, no 
topo do acesso a partir da alameda Pêro da Covilhã, sendo os 
encargos suportados pela requerente, proprietária da Farmácia 
Santa Ana.

Autorizar a transmissão do arrendamento da habitação social 
sita na rua D. Sancho I, Bloco 3 – 1.º B, na Covilhã.

Aprovar a minuta do novo modelo de Contrato de Arrendamento 
Apoiado para habitação.

Autorizar a despesa estimada de 11.600,00 € correspondente 
ao reembolso parcial dos bilhetes adquiridos a bordo dos 
transportes públicos pelos utentes das freguesias rurais, 
respeitante ao segundo trimestre de 2015.

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, aos 11 de abril de 2015.

 O Presidente,
Vítor Manuel Pinheiro Pereira

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESPACHO N.º 17/2015

Na sequência do despacho do signatário datado de 20 de abril 
de 2015, foi deferido o pedido de cessação da comissão de 
serviço do Senhor Dr. Eduardo Manuel Simões Alves, com 
efeitos a partir do dia 21 de abril do corrente ano, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, 
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