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• CAMARA MUNICIPAL DA COVILHA 

~ Mercado Municipal - lsen~ao de Taxas 

Presente informac;:ao, constante da distribuic;:ao no sistema informatica de gestao documental 
com a referenda EDOC/2022/24759, propondo para aprovac;:ao que, ate ao final do ano 2023, 
todos os vendedores fixos do Mercado Municipal da Covilha que se encontrem em exerdcio 
de venda todos os dias da semana (terc;:as a sabados), fiquem isentos do pagamento das taxas 
municipais, salvaguardando-se os periodos de ferias desde que antecipadamente comunicado 
junto dos funcionarios da infraestrutura. 

Documento que se da como inteiramente reproduzido na presente ata e fica, para todos os 
efeitos legais, arquivado em pasta propria existente para o efeito. 

A Camara deliberou, tendo por base a informa~ao dos servi~os, aprovar a isen~ao do 
pagamento das taxas municipais, ate ao final do ano de 2023, a todos os vendedores fixos 
do Mercado Municipal da Covilha que se encontrem em exercicio de venda todos os dias da 
semana (ter~as a sabados). 

5.3. DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO 

a) Versao Final da 5.!! Altera~ao do Plano Diretor Municipal da Covilha e Relat6rio de 
Pondera~ao dos Resultados da Discussao Publica 

Presente informac;:ao 1-CMC/2022/1646, da Senhora Chefe de Divisao de Planeamento e de 
Gestao de Cofinanciamento de lnvestimento- Isabel Matias, Eng.!!, datada de 25.agosto.2022, 
constante da distribuic;:ao no sistema informatica de gestao documental com a referenda 
EDOC/2022/22872, e proposta de decisao do Senhor Diretor do Departamento de Obras e 
Planeamento sabre o assunto em aprec;:o, que se transcreve: 

"/.ANTECEDENTES DO PROCEDIMENTO DE ALTERAf;AO DO PDM 

1.1. A Camara Municipal da Covilhti de/iberou a 17 de dezembro de 2021 o infcio do 

procedimento da 5.9 altera~oo do PDM, estabelecendo o prazo de 210 dias para a sua 

elabora~tio e os objetivos a prosseguir, designadamente: 

• Altera~tio do prazo de ap/ica~ao do regime transit6rio e excecional de regu/ariza~tio; 

• Clarifica~ao de norm as suscitando uma me thor aplica~ao do regu/amenta~oo; 
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