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- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL Nº 16/2016

PROF. DOUTOR MANUEL JOSÉ DOS SANTOS SILVA, 
Presidente da Assembleia Municipal da Covilhã. 

FAZ PÚBLICO que, em cumprimento e para os efeitos 
consignados no n.º 1 do artigo 56.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DA COVILHÃ, reunida em Sessão Ordinária, no dia 29 de 
abril de 2016, deliberou: 

1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

•	 APROVAR	 UM	 VOTO	 DE	 LOUVOR	 À	
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR, PELA 
CELEBRAÇÃO DO SEU 30º ANIVERSÁRIO;
•	 APROVAR	UMA	MOÇÃO	SOBRE	OS	“40	ANOS	
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA”;
•	 APROVAR	 UMA	 MOÇÃO	 SOBRE	 A	
“EXTINÇÃO	DE	FREGUESIAS”;
•	 APROVAR	UMA	MOÇÃO	SOBRE	A	“DEFESA	
DO TRABALHO EFETUADO PELO ENSINO 
PARTICULAR E COOPERATIVO”;
•	 APROVAR	 UMA	 MOÇÃO	 SOBRE	 “O	 1º	 DE	
MAIO E A PRECARIEDADE LABORAL”;
•	 APROVAR	UMA	MOÇÃO	DE	SAUDAÇÃO	AO	
TRABALHO DESENVOLVIDO PELA CPCJ E AOS 
MEMBROS QUE A CONSTITUEM.

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

•	 APROVAR	 A	 PRESTAÇÃO	 DE	 CONTAS	 DO	
EXERCÍCO	DO	ANO	DE	2015;

•	 AUTORIZAR	 A	 ADESÃO	 À	 ASSOCIAÇÃO	
GEOPARK ESTRELA. 

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, 03 de maio de 2016 

O Presidente,
Prof. Doutor Manuel José dos Santos Silva

- CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

VÍTOR MANUEL PINHEIRO PEREIRA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ:

Torna público, que a Câmara Municipal da Covilhã, deliberou, 
em reunião de câmara pública, de 22 de abril de 2016, mandar 
elaborar a Alteração do Plano de Urbanização da Grande 
Covilhã, aprovar os respetivos termos de referência que 
fundamentam a sua oportunidade, fixam os respetivos objetivos 
e estabelecem o prazo de 180 dias para a sua elaboração. 

A área de intervenção do Plano de Urbanização da Grande 
Covilhã abrange uma superfície de aproximadamente 2983 
ha, englobando para além da cidade da Covilhã, as vilas do 
Teixoso e do Tortosendo, e os aglomerados de Canhoso, Cantar 
Galo, Vila do Carvalho, e Boidobra, conforme delimitação na 
Planta anexa, mantendo os limites da área de intervenção do 
Plano em vigor.

Os termos de referência que sustentam o início do processo de 
alteração que se propõe são:

 Correções e retificações, a situações identificadas; 
 Clarificar interpretações, suscitando uma melhor 
aplicação da regulamentação;
 Reduzir o número de instrumentos de ordenamento 
do território em vigor na Grande Covilhã, absorvendo os 
princípios e regras, mas condensando-as apenas num único 
plano, de forma a facilitar a gestão urbanística e a leitura que 
se pretende do território.

O descrito torna-se necessário e premente para um correto 
processo de gestão urbanística na área da Grande Covilhã, 
corrigindo situações estabelecidas e obviando a apreciações 
discricionárias e/ou prejudiciais para a execução do preconizado 
pelo próprio plano – e que se têm vindo a constatar ao longo 
dos quase seis anos de vigência do plano.

Nos termos do nº 2 do Artigo 88º do Decreto-Lei nº 80/2015 
de 14 de maio, será concedido um prazo de 15 dias, a contar 
da data de publicação deste Edital no Diário da República, 
para a formulação de sugestões e apresentação de informações 
pelos interessados, sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de 
alteração. O conteúdo das informações ou sugestões deve ser 
apresentado em ofício devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

Durante esse período, os interessados poderão consultar os 
termos de referência aprovados pela Câmara Municipal, no 
seguinte local:

 Edifício da Câmara Municipal, sito em Praça do 
Município, 6200-151 Covilhã, de 2ª a 6ª Feira, das 9.00 às 
12.00 horas e das 14.00 às 16.00 horas;
 Página da internet do Município: www.cm-covilha.
pt, em Câmara > Regulamentos e Formulários > Regulamentos 
> Planos Municipais

Estima-se um prazo global de 180 dias úteis para a elaboração 
da Alteração do Plano de Urbanização da Grande Covilhã.
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do Orçamento Participativo do Município – Covilhã Decide 
2017

Indeferir a despenalização das rendas de janeiro a abril de 2016 
e aprovar o acordo de regularização das rendas em dívida, com 
a inquilina, Senhora Sandra Cristina Carvalho Alves Moura, 
arrendatária do fogo municipal sito na rua do Meio, 5 – 1.º, 
Covilhã, por 25,00€ mensais, acrescido do valor da renda do 
referido mês

Aprovar a aceitação da dação em pagamento, concretizada 
através da entrega de diverso mobiliário e equipamentos, no 
valor de € 48.164,34 e o pagamento do adicional da verba de € 
1.335,06, para liquidação integral da dívida atual;
Aprovar a minuta e celebração da adenda ao contrato de 
locação inicial, que se consubstancia na alteração à cláusula 
Trigésima substituindo-se o valor da prestação mensal de € 
740,00 + IVA para € 1.000,00 + IVA, como compensação 
remuneratória pela utilização do equipamento / mobiliário que 
passa a ser propriedade municipal e continua à disposição da 
entidade locatária; e
Acionar a denúncia do contrato de forma automática, em caso 
de incumprimento do pagamento de uma prestação mensal 
de € 1.000,00 + IVA, conforme cláusula Trigésima-Quarta 
que estabelece taxativamente “O não pagamento pontual e 
integral de qualquer uma das prestações, implica o imediato 
vencimento das restantes, constituindo, também causa 
resolutiva do contrato titulado pelo presente contrato”.

Aprovar a aceitação da dação em pagamento, concretizada 
através da entrega de diverso mobiliário e equipamentos, no 
valor de € 14.419,29, para liquidação da dívida, no valor de € 
14.371,38, ficando um saldo de € 47,91 a favor do Município; 
e
Denunciar o contrato de locação existente.

Aprovar abertura do procedimento concursal por negociação 
da locação, para o período de 01.05.2016 a 30.09.2016, 
improrrogável, do estabelecimento “Quiosque-bar do Jardim 
Público”, as condições gerais, a publicitação do anúncio do 
procedimento concursal no Boletim Municipal, nos suportes 
eletrónicos / digitais da internet em www.cm-covilha.pt e em 
duas edições do Jornal do Fórum Covilhã; e
Designar os seguintes elementos para constituir a Comissão 
de Negociação:
- Dr.ª Graça Robbins
- Eng.º Jorge Vieira
- Dr. Júlio Costa
Aprovar a reversão do prédio, sito nos Penedos Altos, inscrito 
na matriz urbana da União de Freguesias de Covilhã e 
Canhoso, sob o artigo n.º 4830 e descrito na Conservatória do 
registo Predial da Covilhã sob o n.º 1671, da extinta freguesia 
da Conceição; e
Proceder à Escritura / DPA de distrate do citado terreno 
municipal, mandatando o Senhor Presidente da Câmara, Vítor 
Manuel Pinheiro Pereira, em representação do Município, para 
outorgar e assinar a respetiva escritura

Área de Intervenção da Alteração do Plano de Urbanização 
da Grande Covilhã

E para constar se publica o presente e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume e publicitados 
nos termos legais.

Paços do Concelho da Covilhã, 26 de abril de 2016

O Presidente da Câmara Municipal
Vítor Manuel Pinheiro Pereira

- 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 06 de maio de 2016, tomou as seguintes 
deliberações	destinadas	a	ter	eficácia	externa:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Aprovar e adotar as Normas de Participação e Funcionamento 
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Freguesia, comparticipando financeiramente no pagamento 
das respetivas rendas, relativas aos anos de 2015 e 2016, no 
montante global de 6.000,00€ (seis mil euros)
Fixar o valor da indemnização a pagar ao Senhor Fernando 
Luís de Sá Pereira Capelo, proprietário da parcela nº 73, 
adquirida para a construção da obra de “Beneficiação da EM 
506 - 1 entre Ponte Pedrinha e o Cruzamento com a EN 345, 
em 13.810,00 € (treze mil, oitocentos e dez euros)

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO
Aprovar e homologar o auto de receção definitiva dos trabalhos 
da Empreitada de Adaptação de Infraestruturas de Energia 
Elétrica da Creche do Jardim de Infância do Canhoso

Aprovar e homologar a conta final da Empreitada de 
Construção de um Muro de Vedação e Alteração da Rede de 
Águas Pluviais no Cemitério da Vila de Carvalho.

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA
Aprovar a redução da caução prestada sob a forma de garantia 
bancária, respeitante ao Processo n.º 523 – IMOCOVILHÃ, 
emitida pela Caixa Económica Montepio Geral com o n.º 011-
43.010054-2, no montante de 63.059,87€ (sessenta e três mil, 
cinquenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos).

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
Atribuir a habitação municipal, sita no Bairro do Cabeço, 
Bloco 14, 2.º Esq. - Tortosendo, ao munícipe Bruno Miguel 
Nabais Nascimento

Atribuir a habitação municipal, sita na Urbanização das 
Nogueiras, Bloco 12, r/c Dt.º - Teixoso, à munícipe Albertina 
Mendes dos Santos Batista

Atribuir a habitação municipal, sita no Bairro do Cabeço, 
Bloco 16, 3.º Esq. - Tortosendo, ao munícipe Rafael Conceição 
Gonçalves Cardoso

Autorizar a permuta de habitação à munícipe Maria de Lurdes 
Costa Novado, da atual habitação, sita na Rua do Campo, 
Bairro do Cabeço, Bloco 1, 23-A, 1.º Esq. - Tortosendo (T3), 
para a Quinta a Alâmpada, Lote 66 - Boidobra (T3)

Aprovar a minuta do protocolo de apoio a celebrar com o Centro 
Social de Cantar-Galo, no âmbito das atividades desenvolvidas 
por si, através da atribuição de uma comparticipação financeira 
no montante de 10.000,00€ (dez mil euros)

Aprovar o Protocolo de Apoio com o Conselho de Zona da 
Covilhã – Associação Sociedade São Vicente de Paulo, para o 
ano de 2016, no valor de 20.400,00€ (vinte mil e quatrocentos 
euros), a liquidar mensalmente, nos meses de janeiro a 
dezembro, no montante de 1.700,00€ (mil e setecentos 
euros), com o objetivo de ajudar as famílias mais carenciadas 
a combater os problemas sociais com que se debatem, em 
conjugação com as conferências Vicentinas do Concelho da 
Covilhã, a proceder a uma ajuda mensal não fixa, a fim de 

Aprovar a cedência por direito de superfície, à LAPA - Liga 
dos Amigos do Bairro dos Penedos Altos, do prédio, sito 
nos Penedos Altos, inscrito na matriz urbana da União de 
Freguesias de Covilhã e Canhoso, sob o artigo n.º 4830 e 
descrito na Conservatória do registo Predial da Covilhã sob 
o n.º 1671, da extinta freguesia da Conceição, para efeitos de 
estabelecimento de hortas sociais e definir, posteriormente, as 
respetivas condições de cedência

Aprovar a libertação da garantia bancária do Banco Comercial 
Português com o n.º 125-02-0200499, datada de 03/07/2001, 
no valor de 199.519,16€, prestada no âmbito do concurso 
público destinado à Construção e Exploração de um Parque de 
Estacionamento Subterrâneo e Concessão de Exploração

Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o 
Município da Covilhã e a Freguesia de Verdelhos, tendo 
por objeto o apoio na reparação de um muro do Cemitério 
da freguesia, através da atribuição de uma comparticipação 
financeira no montante de 4.280,00€ (quatro mil, duzentos e 
oitenta euros) + IVA, a liquidar até final do corrente mandato

Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre 
o Município da Covilhã e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da Covilhã, que se destina a subsidiar 
o resultado da exploração de 2015, através da atribuição da 
verba de € 75.000,00

Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o 
Município da Covilhã e a União de Freguesias de Barco e 
Coutada, tendo por objeto o apoio ao início da Geminação 
entre a referida Freguesia e a Vila de Piolene/França, através 
da atribuição de uma comparticipação financeira no montante 
de 2.000,00€ (dois mil euros) 

Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o 
Município da Covilhã e o Unidos Futebol Clube do Tortosendo, 
tendo por objeto o apoio nas despesas com os trabalhos 
necessários de reparação da cobertura do edifício da sede da 
Associação, através da atribuição de uma comparticipação 
financeira no montante global de 20.000,00€ (vinte mil euros)

Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o 
Município da Covilhã e a Freguesia do Dominguizo, tendo 
por objeto o apoio ao nível da comparticipação, no valor de 
€ 560,00 (quinhentos e sessenta euros) + IVA, para aquisição 
de 1200 blocos de 20 para reconstrução de muro de suporte na 
Rua do Cardal
Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o 
Município da Covilhã e a União de Freguesias de Barco e 
Coutada, tendo por objeto o apoio nas obras de requalificação 
da Rotunda no Barco, através da atribuição de uma 
comparticipação financeira no valor de 5.000,00€ (cinco mil 
euros)

Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o 
Município da Covilhã e a Freguesia do Dominguizo, tendo 
por objeto o apoio na manutenção do Centro de Saúde da 
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suportar as despesas inerentes a água, luz, gás, medicamentos, 
alimentação, entre outras, de agregados mais desfavorecidos e 
fragilizados do Concelho
Autorizar a despesa estimada de 21.800,00€ (vinte e um mil e 
oitocentos euros), que corresponde ao reembolso parcial dos 
bilhetes adquiridos a bordo dos transportes públicos pelos 
utentes das freguesias rurais, no âmbito do Cartão Social 
Municipal, respeitante ao primeiro semestre de 2016

Aprovar a minuta do contrato de delegação de competências 
a celebrar com a Freguesia da Erada, tendo por objeto a 
contratação de uma trabalhadora não docente para assegurar 
o prolongamento de horário e comparticipar financeiramente 
nas despesas relativas à contratação da trabalhadora, para 
acompanhar os alunos deslocados da freguesia da Erada, 
no ano letivo 2015/2016, através da atribuição de uma 
comparticipação financeira no montante de 3.474,90€ (três 
mil quatrocentos e setenta e quatro euros e noventa cêntimos), 
repartidos por frações de 315,90€ (trezentos e quinze euros 
e noventa cêntimos) mensais e liquidados da seguinte forma:
- 1.263,60€ (mil duzentos e sessenta e três euros e sessenta 
cêntimos) relativo ao período compreendido entre o mês de 
setembro e dezembro de 2015, correspondente ao 1º período 
letivo;
- 2.211,30€ (dois mil duzentos e onze euros e trinta cêntimos) 
relativo ao período compreendido entre o mês de janeiro e 
julho de 2016, correspondente ao 2º e 3º período letivo;
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 com a Freguesia do Covilhã e Canhoso, tendo 
por objeto a contratação de trabalhadoras não docentes para 
assegurarem o funcionamento das atividades letivas e não 
letivas na EB1/JI dos Penedos Altos e na EB1/JI do Refúgio, 
e comparticipar financeiramente nas despesas relativas à 
contratação das trabalhadoras, nas faltas e impedimentos das 
funcionárias efetivas no ano letivo 2015/2016, através da 
atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 
6.343,86 € (seis mil, trezentos e quarenta e três euros e oitenta 
seis cêntimos); 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 com a Freguesia do Cortes Meio, tendo por objeto a 
contratação de uma trabalhadora não docente para assegurar o 
funcionamento das atividades letivas e não letivas no Jardim-
de-infância de Cortes do Meio, no ano letivo 2015/2016, através 
da atribuição de uma comparticipação financeira no montante 
de 6.886,22€ (seis mil oitocentos e oitenta e seis euros e vinte 
e dois cêntimos), repartidos por frações de 626,02€ (seiscentos 

e vinte e seis euros e dois cêntimos) mensais e liquidados da 
seguinte forma:
- 2.504,08€ (dois mil quinhentos e quatro euros e oito cêntimos), 
relativo ao período compreendido entre os meses de setembro 
a dezembro de 2015, correspondente ao 1º período letivo; 
- 4.382,14€ (quatro mil trezentos e oitenta e dois euros e 
catorze cêntimos), relativo ao período compreendido entre 
o mês de janeiro e julho de 2016, correspondente ao 2º e 3º 
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

Aprovar a minuta do contrato de delegação de competências 
a celebrar com a União de Freguesias de Vila do Carvalho 
e Cantar-Galo, tendo por objeto a contratação de uma 
trabalhadora não docente, para assegurar o funcionamento 
das atividades letivas e não letivas no Jardim-de-infância de 
Cantar-Galo, no ano letivo 2015/2016, através da atribuição 
de uma comparticipação financeira no montante de 6.886,22€ 
(seis mil oitocentos e oitenta e seis euros e vinte e dois 
cêntimos), repartidos por frações de 626,02€ (seiscentos e 
vinte e seis euros e dois cêntimos) mensais e liquidados da 
seguinte forma:
- 2.504,08€ (dois mil quinhentos e quatro euros e oito cêntimos), 
relativo ao período compreendido entre os meses de setembro 
a dezembro de 2015, correspondente ao 1º período letivo;
- 4.382,14€ (quatro mil trezentos e oitenta e dois euros e 
catorze cêntimos), relativo ao período compreendido entre 
o mês de janeiro e julho de 2016, correspondente ao 2º e 3º 
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 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 - 2016”, através da atribuição 
de uma comparticipação financeira no montante de 2.500,00€ 
(dois mil e quinhentos euros), sendo 1 250,00 euros

Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre 
o Município da Covilhã e o CCD – Águias do Canhoso, 
tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades culturais 
desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do evento 
“Reviver as Marchas - 2016”, através da atribuição de uma 
comparticipação financeira no montante de 2.500,00€ (dois 
mil e quinhentos euros)

Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre 
o Município da Covilhã e Grupo Desportivo da Mata, 
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tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades culturais 
desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do evento 
“Reviver as Marchas - 2016”, através da atribuição de uma 
comparticipação financeira no montante de 2.500,00€ (dois 
mil e quinhentos euros)

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 - 2016”, através da atribuição de uma 
comparticipação financeira no montante de 2.500,00€ (dois 
mil e quinhentos euros)

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 - 2016”, através da atribuição de 
uma comparticipação financeira no montante de 2.500,00€ 
(dois mil e quinhentos euros)

Aprovar a minuta de Protocolo de Apoio a celebrar entre o 
Município da Covilhã e o Grupo Educação e Recreio do 
Campos Melo, tendo por objeto o apoio no âmbito das 
atividades culturais desenvolvidas por si, nomeadamente a 
realização do evento “Reviver as Marchas - 2016”, através da 
atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros)

Aprovar o Protocolo entre o Município da Covilhã e a CAMI 
- Clube Aventura do Minho, tendo por objeto o apoio para 
a realização da prova de desporto automóvel denominada 
“Rampa Covilhã - Serra da Estrela 2016” 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 2016, no troço 
entre a Covilhã e as Penhas da Saúde, mediante a atribuição de 

uma comparticipação financeira no valor de 20.000,00€
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 7 de maio de 2016.

O Presidente,
Vítor Manuel Pinheiro Pereira

DESPACHO Nº 22/2016

Delegação de competências  para representação do 
Município da Covilhã

No âmbito  das competências  conferidas ao Presidente  da 
Câmara pelo regime jurídico das autarquias locais - RJAL -, 
aprovado e publicado em Anexo pela Lei n. 0 75/2013, de 12 
de setembro,

Delego a competência  conferida e contida na alínea a) do n.0   
1 do artigo 35.0  do RJAL, para efeitos  de representatividade  
do Município, no Senhor  Vereador do Pelouro  da Cultura  da 
Câmara Municipal da Covilhã, Dr. Jorge  Manuel Torrão Nunes, 
participando  na próxima Reunião  Ordinária  da  Assembleia  
Geral  da  RUDE  - Associação  de  Desenvolvimento Rural,  no  
dia 06/05/2016 com  início  pelas 15hOO, na  Sede da  RUDE,  
Rua  Conde  da Ericeira, Casa dos Magistrados, Covilhã.

Covilhã e Paços do Concelho, 06 de maio de 2016.

Vítor Manuel Pinheiro Pereira
Presidente da Câmara

 - 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 Requerente	Principal/
Residência Local da Obra/Descrição Resumo da 

InformaçãoData Tipo Resultado Número Data Número

2016/04/29 DES DEFERIDO 1821/16 2016/04/22 51/14 JORGE SOARES CASACA 
SÍTIO DA AÇORDA - 
RESIDENCIAL ESTRELA DO 
ZÊZERE, ORJAIS

SÍTIO DA AÇORDA, Nº 26 
PROJETO DE ESPECIALIDADES 
ORJAIS

Deferido - aprovação dos 
projetos de especialidades.

2016/04/29 DES DEFERIDO 1598/16 2016/04/11 60/13 MARIA ADÉLIA ANTUNES 
DOS SANTOS MAIA 
RUA CELESTINO DAVID, Nº 8 
R/CH, CONCEIÇÃO

LARGO 5 DE OUTUBRO E RUA DO 
GINÁSIO
PEDIDO DE AVERBAMENTO DE 
TÉCNICO E EMPREITEIRO 
SÃO PEDRO

Pedido de averbamento 
do diretor de obra e do 
empreiteiro.

2016/04/29 DES D DEFERIDO 1518/16 2016/04/08 228/15
MÁRIO MOURINHO MELFE 
ESTRADA DO MONTALVÃO, 
11 -1º DRT

BARRONCEIRA 
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
FERRO

Alvará de licenciamento 
de obras de construção de 
arrumos agrícolas.
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Deliberação Requerimento Processo Requerente	Principal/
Residência Local da Obra/Descrição Resumo da 

InformaçãoData Tipo Resultado Número Data Número

2016/04/29 DES  DEFERIDO 1615/16 2016/04/15 145/14
HERDEIROS DE JUDITE DA 
CONCEIÇÃ DUARTE BAIRRO 
DOS CALDEIRÕES
1ª TRANSVERSAL

QUINTA DOS CALDEIRÕES, 
BAIRRO DOS CALDEIRÕES, 1ª 
TRANSVERSAL 
CERTIDÃO DE CONSTITUIÇÃO 
DE PROPRIEDADE HORIZONTAL 
BOIDOBRA

Certidão de constituição 
em regime de propriedade 
horizontal.

2016/04/30 DES  DEFERIDO 1212/16 2016/03/21 3/15 PEDRO MIGUEL MATIAS 
VICENTE 
ALAMEDA PÊRO DA COVILHÂ 
QUINTA DA ARREPIADA, 
LOTE -2 R/CH

RUA LAGE DA TORRE, 11 
PROJETOS DE ESPECIALIDADES 
PERABOA

Deferido - aprovação dos 
projetos de especialidades.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1616/16 2016/04/15 218/14
LUÍS ANTÓNIO DUARTE 
CIPRIANO 
OURONDINHO

RUA MANUEL ALÇADA PADEZ
Nº 52, CANHOSO 
EMISSÃO DO ALVARÁ DE 
UTILIZAÇÃO
COVILHÃ E CANHOSO

Autorização de utilização 
- Estabelecimento de 
serviços.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1614/16 2016/04/15 18/12 FERNANDO PETRUCCI 
BERNARDO E CUNHA RUADE 
CAMPOLIDE, 351E, EDIFÍCIO 
4,15A

PRAÇA DE PORTUGAL, TEIXOSO 
OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 
TEIXOSO E SARZEDO

Ocupação da via pública.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1118/16 2016/04/18 110/11 MARIA HELENA ESTEVES 
INÁCIO 
RUA JOAQUIM VENÂNCIO 
Nº 1 - 6ºANDAR

QUINTA DO BALEIZÃO
EMISSÃO DE LICENÇA DE 
UTILIZAÇÃO 
TEIXOSO

Autorização de utilização.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1119/16 2016/04/18 13/12 MÁRIO JOÃO LOPES AMARO 
PEREIRA BARATA 
RUA DA EMENDA 111 
2º ANDAR

ALVARES 
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
FERRO

Deferido - alvará de licença 
de construção.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1611/16 2016/04/15 41/15
LUÍS ESTEVES AFONSO 
RUA DA IGREJA, 20, FERRO

QUINTA DAS POLDRAS - LOTE 13 
PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ 
DE CONSTRUÇÃO 
COVILHÃ E CANHOSO

Deferido - alvará de 
licenciamento de obras de 
construção nº 34/16.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1450/16 2016/04/04 268/15 CRISTÓVÃO ANTÓNIO 
FRANCISCO 
RUA DO CALVÁRIO, Nº 50 
COUTADA

QUINTA DAS DONAS E QUINTA DO 
ESPERTIM, LOTE 13 
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
TORTOSENDO

Alvará de licenciamneto de 
obras de alteração de muro 
de vedação.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1414/16 2016/04/05 123/14 PAULO JORGE CORREIA 
ALEXANDRE 
RUA DA CAPELA Nº 15 
CANTAR-GALO

SÃO VICENTE DE PAULO, RUA DA 
CAPELA 
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
CANTAR-GALO E 
VILA DO CARVALHO

Deferido - autorização de 
utilização.

2016/05/02 DES INDEFERIDO 1816/16 2016/04/21 5/16 TELCABO  - 
TELECOMUNICAÇÕES ELECT, 
SA 
LUGAR DE CHEGANÇAS, 
ESTRADA NACIONAL Nº 1, 
KM 38,6

RUA DO CARVALHO ALTO, PESO 
PEDIDO DE REVISÃO DE TAXAS 
PESO E VALES DO RIO

Pedido de revisão de taxas.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1504/16 2016/04/06 131/09 RAUL MIGUEL PROENÇA 
CURTO 
RUA DA LAJE DA TORRE, 
Nº 14, PERABOA

BARRONCEIRA
lª PRORROGAÇÃO DE LICENÇA 
PERABOA

Deferido - prorrogação 
de prazo para execução 
da obra.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1609/16 2016/04/12 26/16 RICARDO MANUEL OLIVEIRA 
MIGUEL 
QUINTA DO SALTA FORA, R/C 
CANTAR-GALO

POUSADINHA 
RESPOSTA A AUDIÊNCIA PRÉVIA 
ESCRITA 
CANTAR-GALO 
E VILA DO CARVALHO

Pedido de informação 
prévia.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1542/16 2016/04/01 525/01
VIRGÍLIO ANTUNES DUARTE 
RUA DA EIRA, Nº 28, ERADA

RUA DO FUNDO DO POVO 
PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ 
DE UTILIZAÇÃO 
ERADA

Autorização de utilização 
de edifício destinado a 
garagem e arrumos.

2016/05/02 DES INDEFERIDO 1603/16 2016/04/11 18/15

VIRGÍLIO MANUEL ALVES 
ROQUE 
RUA DA RISCA, Nº 9 
UNHAIS DA SERRA

SESMARIAS OU PÓVOA 
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
FERRO

Parecer desfavorável de 
pedido de informação 
prévia de viabilidade de 
alteração e ampliação 
de construção existente 
para instalação de 
empreendimento turístico 
do tipo empreendimento de 
turismo no espaço rural do 
grupo casa de campo.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1695/16 2016/04/18 45/16 ANTONIO CORREIA MARTINS 
E.M. DA BORRALHEIRA, 
8A-BARRANCO ALTO-
A/C SABINO S. MORAIS 
VERDELHOS

RUA RAINHA SANTA ISABEL N.º 7
LICENCIAMENTO DAS 
ESPECIALIDADES 
VERDELHOS

Pedido de licenciamento de 
reconstrução e ampliação 
de edifício de habitação 
unifamiliar.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 609/16 2016/02/11 188/15
CARLOS JORGE DE JESUS 
ALMEIDA 
LARGO DR. PEREIRA 
MACEDA 
VALE FORMOSO E 
ALDEIA DO SOUTO

(CEMITÉRIO) RUA DA MADALENA, 
VALE FORMOSO
EXPOSIÇÃO
VALE FORMOSO E 
ALDEIA DO SOUTO

Pedido de licenciamento 
de reconstrução de edifício 
destinado a garagem.
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Deliberação Requerimento Processo Requerente	Principal/
Residência Local da Obra/Descrição Resumo da 

InformaçãoData Tipo Resultado Número Data Número

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1518/16 2016/04/06 60/13 MARIA ADÉLIA ANTUNES 
DOS SANTOS MAIA 
RUA CELESTINO DAVID, Nº 8 
R/CH, CONCEIÇÃO

LARGO 5 DE OUTUBRO E RUA DO 
GINÁSIO 
RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO 
Nº 1336/16 DE 2016/03/09 
SÃO PEDRO

Prorrogação de prazo para 
execução da obra.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 950/16 2016/03/03 19/11 UNITOM SOCIEDADE GERAL 
DE COMÉRCIO LDA 
AVENIDA DA LIBERDADE, Nº 
98 - 1º ESQº

SÍTIO DAS RASAS 
EMISSÃO DE LICENÇA DE 
UTILIZAÇÃO
FERRO

Autorização de utilização.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 1029/16 2016/03/08 49/16
BANCO SANTANDER TOTTA, 
SA 
RUA DOS SAPATEIROS, 
N° 114 - 1°

BAIÚCA, PARQUE INDUSTRIAL DA 
COVILHÃ, LOTE 5
INFORMAÇÃO PRÉVIA DE 
ALTERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 
UTILIZAÇÃO 
COVILHÃ E CANHOSO

Informação prévia de 
alteração de autorização de 
utilização correspondente à 
parcela A20.

2016/05/02 DES  DEFERIDO 966/16 2016/03/04 204/14 TERESA MARIA DIAS PAULO 
RODRIGUES 
ESTRADA MUNICIPAL, 61

SÍTIO DO CARVALHAL 
LICENCIAMENTO DAS 
ESPECIALIDADES 
PESO

Projeto de especialidades.


