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- ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EDITAL N.º 10/2019

DR. JOÃO JOSÉ CASTELEIRO ALVES, Presidente da 
Assembleia Municipal da Covilhã, no uso das competências 
que lhe são conferidas pela alínea b), do n.º 1, do artigo 30.º, 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

FAZ PÚBLICO que se realiza no próximo dia 20 de setembro, 
pelas 14:00 horas, no Auditório Municipal sito na Rua do 
Castelo, em Covilhã, uma Sessão Ordinária com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. APROVAÇÃO DE ATA

a) Ata n.º 04/2019 - Sessão Ordinária realizada no dia 
28/06/2019

2. EXPEDIENTE

3. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

4. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

4.1 Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara 
acerca da Atividade e Situação Financeira do Município

4.2 Informação sobre Atividade e Contas das Empresas 
Municipais

4.3 Regulamento de Gestão e Utilização das partes 
comuns dos prédios que integram o parque habitacional do 
Município da Covilhã (Aprovação)

4.4 Suspensão Parcial do Plano de Pormenor da 
Zona Industrial do Canhoso e estabelecimento de medidas 
preventivas - Parcela 11 (Aprovação)
4.5 Versão Final da Alteração do PDM da Covilhã e 
Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública 
(Aprovação)

4.6 Contratos de Delegação de Competência nas Juntas 
de Freguesia - Ano Letivo 2019/2020 (Autorização)
a) Aquecimento escolar
b) Acompanhamento do Serviço de Refeições aos alunos 
do Ensino Básico e Pré-Escolar
c) Atividades de Animação e de Apoio à Família no 
Pré-Escolar e Componente de Apoio à família no 1.º ciclo
d) Comparticipação nas despesas correntes do 
funcionamento do Refeitório da EB do Canhoso
e) Apoio nas despesas do espaço do pré-escolar - Junta 
de Freguesia do Dominguiso
f) Fornecimento de refeições escolares
g) Transportes escolares
h) Contratação de Assistentes Operacionais para 
Escola Básica/ Jardins de Infância

i) Assistente Operacional a Tempo Inteiro - Junta de 
Freguesia de Barco e Coutada 
j) Assistente Operacional Acompanhamento de 
Crianças com Necessidades Específicas

4.7 Relatórios de Inspeção: (Conhecimento)
• Relatório n.º 2017/1444 referente ao Proc. n.º 
2016/238/A3/269 - Controlo do Endividamento e da Situação 
Financeira;
• Relatório n.º 2017/1458 referente ao Proc. n.º 
2016/240/A3/270 – Controlo do Programa de Apoio à 
Economia Local

4.8 ARU - Centro Urbano de Vila do Carvalho 
(Aprovação) 

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

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, 11 de setembro de 2019.

O Presidente,
João José Casteleiro Alves, Dr.

CONVOCATÓRIA

No uso da competência que me é conferida pela alínea b), 
do n.º 1, do artigo 30.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, convoco a ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DA COVILHÃ, a reunir em Sessão Ordinária, no dia 20 de 
setembro, pelas 14:00 horas, no Auditório Municipal sito na 
Rua do Castelo, em Covilhã.

ORDEM DE TRABALHOS

1. APROVAÇÃO DE ATA

a) Ata n.º 04/2019 - Sessão Ordinária realizada no dia 
28/06/2019

2. EXPEDIENTE

3. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

4. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

4.1 Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara 
acerca da Atividade e Situação Financeira do Município

4.2 Informação sobre Atividade e Contas das Empresas 
Municipais

4.3 Regulamento de Gestão e Utilização das partes 
comuns dos prédios que integram o parque habitacional do 
Município da Covilhã (Aprovação)
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4.4 Suspensão Parcial do Plano de Pormenor da 
Zona Industrial do Canhoso e estabelecimento de medidas 
preventivas - Parcela 11 (Aprovação)

4.5 Versão Final da Alteração do PDM da Covilhã e 
Relatório de Ponderação dos Resultados da Discussão Pública 
(Aprovação)

4.6 Contratos de Delegação de Competência nas Juntas 
de Freguesia - Ano Letivo 2019/2020 (Autorização)
a) Aquecimento escolar
b) Acompanhamento do Serviço de Refeições aos alunos 
do Ensino Básico e Pré-Escolar
c) Atividades de Animação e de Apoio à Família no 
Pré-Escolar e Componente de Apoio à família no 1.º ciclo
d) Comparticipação nas despesas correntes do 
funcionamento do Refeitório da EB do Canhoso
e) Apoio nas despesas do espaço do pré-escolar - Junta 
de Freguesia do Dominguiso
f) Fornecimento de refeições escolares
g) Transportes escolares
h) Contratação de Assistentes Operacionais para 
Escola Básica/ Jardins de Infância
i) Assistente Operacional a Tempo Inteiro - Junta de 
Freguesia de Barco e Coutada 
j) Assistente Operacional Acompanhamento de 
Crianças com Necessidades Específicas

4.7 Relatórios de Inspeção: (Conhecimento)
• Relatório n.º 2017/1444 referente ao Proc. n.º 
2016/238/A3/269 - Controlo do Endividamento e da Situação 
Financeira;
• Relatório n.º 2017/1458 referente ao Proc. n.º 
2016/240/A3/270 - Controlo do Programa de Apoio à 
Economia Local

4.8 ARU - Centro Urbano de Vila do Carvalho 
(Aprovação)

5. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Covilhã, 11 de setembro de 2019.

O Presidente da Assembleia Municipal
João José Casteleiro Alves, Dr.

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EDITAL

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

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 ordinária privada 
realizada em 06 de setembro de 2019, tomou as seguintes 

deliberações destinadas a ter eficácia externa:

Ratificar a declaração emitida pelo Senhor Presidente da 
Câmara, datada de 15.julho.2019, nos termos do disposto 
nas alíneas r) e t) no n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, na qual 
reconhece a qualidade artística, o mérito, a relevância cultural 
e patrimonial, material e imaterial e o potencial turístico do 
projeto da DEMO - Dispositivo Experimental Multidisciplinar 
e Orgânico, Associação Cultural, “Guardo nas mãos mais de 
mil anos de sabedoria, a realizar em colaboração com o Grupo 
de Adufeiras do Paul, entre novembro de 2019 e março de 
2020

Ratificar a declaração emitida pelo Senhor Presidente da 
Câmara, datada de 11.julho.2019, nos termos do disposto no 
n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, na qual reconhece interesse e 
mérito do projeto “AzulejAR”, promovido por Rui Miguel 
Fernandes Avelans Coelho

Ratificar a declaração emitida pelo Senhor Presidente da 
Câmara, datada de 30.julho.2019, nos termos do disposto nas 
alíneas r) e t) no n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, na qual manifesta 
interesse no apoio da candidatura apresentada pelos alunos de 
Mestrado de Biotecnologia da Universidade da Beira Interior 
no âmbito da candidatura ao Concurso de Ideias “Promove – 
Regiões Fronteiriças”, patrocinado pela Fundação La Caixa

Aprovar a abertura de procedimentos concursais comuns, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, nas categorias de Técnico Superior, 
Assistente Técnico e Assistente Operacional, destinados à 
ocupação dos postos de trabalho previstos como necessários 
no mapa de pessoal aprovado;

Autorizar o recrutamento, nos termos da alínea a) do nº 3 e nº 
4 do artigo 6º, nº 4 do artigo 30º ambos da LTFP e alínea a) do 
artigo 3º da Portaria, de: 
a) 7 (sete) Técnicos Superiores, na modalidade de 
vínculo com contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.
b) 3 (três) Assistentes Técnicos, na modalidade de 
vínculo com contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.
c) 1 (um) Assistente Operacional (coveiro), na modalidade 
de vínculo com contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado; e
Emitir parecer favorável para em caso de impossibilidade de 
ocupação dos postos de trabalho por candidatos com vínculo 
de emprego público por tempo indeterminado previamente 
constituído, de recrutar trabalhadores que se inscrevam 
no universo do n.º 4 do citado artigo 30.º da LTFP, ou seja 
trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem 
vínculo de emprego público

Aprovar o Regulamento de Gestão e Utilização das partes 
comuns dos prédios que integram o parque habitacional do 
Município da Covilhã; e
Submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal, para 
os efeitos previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, em 
conjugação com o disposto na alínea k) do nº. 1 do art.º 33º., 
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ambas do anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro que 
aprova o RJAL

Dar início ao procedimento do Projeto de Regulamento 
Municipal de atribuição de apoios à Reconstrução de 
Habitações, afetadas por Incêndios de grandes dimensões no 
Município da Covilhã

Aprovar a minuta das condições gerais para abertura de novo 
concurso de locação do Bar da Central de Camionagem, 
sendo o prazo de locação de 5 (cinco) anos improrrogáveis, 
contados do dia um do mês seguinte ao da data da celebração 
do contrato; e
Encarregar os respetivos serviços da publicitação de aviso, em 
duas edições, do Jornal Fórum Covilhã, no próximo Boletim 
Municipal, no sítio do Município na internet em www.cm-
covilha.pt e no Facebook do Município em https://www.
facebook.com/covilhamunicipio

Aprovar o aditamento ao contrato de locação do 
estabelecimento comercial Restaurante-Bar da Goldra no que 
respeita à alteração da identificação do sócio gerente e nas 
cláusulas terceira e quarta

Aprovar a Minuta e celebração do contrato de arrendamento 
de espaço sito no piso 0 do edifício do Parkurbis – Parque 
de Ciência e Tecnologia da Covilhã, prédio urbano, sito no 
Garrocheiro, freguesia do Tortosendo, município da Covilhã, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob 
o n.º 1907, inscrito na matriz predial urbana respetiva sob o 
artigo 2775.º, a confrontar do norte com arruamento público, 
do sul com lote B8, do nascente com lote B8 e do poente com 
zona verde, com uma área total de 709 m2, com um prazo de 
duração efetiva de sessenta meses (5 anos), tendo o seu início 
no dia 1 de setembro de 2019 e com uma renda fixada em € 
525.876,00 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta 
e seis euros), a pagar em importâncias mensais variáveis 
de acordo com o preço de m2 em vigor para a utilização de 
espaço por “outras empresas” no Parkurbis, acrescido do valor 
fixo anual de € 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos euros) 
referente ao custo inerente às obras de remodelação, utilização 
de equipamentos e mobiliário

Aprovar a cedência de imóvel, sito na Rua 6 de Setembro, n.º 
63 e 64, com a área de 150,00 m2, inscrito na matriz predial 
urbana da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso sob o 
artigo n.º 637 e descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Covilhã sob o n.º 793/20120502 da extinta Freguesia de 
Santa Maria, à ASTA - Associação de Teatro e Outras Artes, 
através da celebração de escritura de constituição do direito 
de superfície

Aprovar o Aditamento ao Protocolo celebrado em 
16.setembro.2016, nos termos da minuta, entre o Município da 
Covilhã e o Centro Social de Aldeia de Souto, no que respeita 
à alteração das cláusulas 1.ª e 5.º do citado protocolo

Aprovar a Minuta de Protocolo de Cedência de Instalações 
entre o Município da Covilhã e a União de Freguesia de Vale 
Formoso e Aldeia de Souto, cujo objeto é regular os termos e 

as condições de cedência, em regime de comodato, do Campo 
de Jogos e Piscina, instalados no edifício municipal da Escola 
do 1.º Ciclo da Aldeia do Souto, inscrito na matriz urbana sob 
o artigo n.º 934 da União de Freguesias de Vale Formoso e 
Aldeia do Souto e na Conservatória do Registo Predial sob 
o n.º 630 da extinta Freguesia de Aldeia do Souto, por um 
período de 10 (dez) anos, com início na data da sua assinatura, 
sendo sucessivamente renovado por iguais períodos de tempo, 
salvo por incumprimentos de uma das partes

Aprovar e celebrar o Protocolo de Colaboração entre o 
Município da Covilhã e a Freguesia de Unhais da Serra, 
no âmbito da Proteção Civil, tendo por objeto o apoio para 
a instalação da Força Especial de Bombeiros, no Parque 
Desportivo do Lobão, Bairro da Terra da Senhora, na freguesia 
de Unhais da Serra, uma mais-valia para o concelho da Covilhã, 
em matéria de Segurança e Proteção Civil, nomeadamente 
no combate a fogos florestais, através da atribuição de uma 
comparticipação financeira no montante global de € 9.040,00 
(nove mil e quarenta euros) + IVA para apoiar as obras de 
beneficiação e requalificação do espaço destinado à instalação 
dessa força de bombeiros

Aprovar a denúncia do contrato de arrendamento iniciado 
em 11/02/2009 com a Vodafone Portugal – Comunicações 
Pessoais, SA dos espaços sitos no edifício do Mercado 
Municipal, 1º com 23,70 m2 de infraestruturas técnicas e 33,0 
m2 de pessoal técnico de apoio, com o fundamento do fim da 
parceria existente com a empresa Plurimarketing

Aprovar a constituição do Direito de Superfície a favor do 
Sporting Clube da Covilhã, sobre o prédio sito em Quinta 
da Alâmpada ou Ribeiro Negro, Boidobra, com a área total 
de 29.601,00 m2, inscrito na matriz urbana da Freguesia da 
Boidobra sob o artigo n.º 1.806 e descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob o n.º 1470 da mesma Freguesia e as 
condições que deverá obedecer; e
Proceder à celebração da respetiva Escritura de constituição 
de direito de superfície, mandatando para outorgar e assinar 
a mesma, o Senhor Presidente da Câmara, Vítor Manuel 
Pinheiro Pereira, em representação do Município

Aprovar a extinção da caução contratual apresentada pela 
ByEva, Ldª, no âmbito do contrato de prestação de serviços de 
limpeza de instalações do Município da Covilhã

Aprovar a Minuta de contrato de arrendamento a celebrar 
com a Rádio Clube da Covilhã, tendo como objeto uma área 
para instalação de equipamentos de comunicação eletrónicas, 
designadamente infraestruturas de suporte a equipamentos 
de transmissão e como ponto intermédio de comunicação da 
rede “Covilhã-Wi-Fi”, nomeadamente na ligação que permite 
a disponibilização de redes Wi-Fi nas Penhas da Saúde, com 
uma renda mensal de € 300,00 (trezentos euros) e pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, com efeitos a partir da data da sua assinatura 
e renovável automaticamente por iguais períodos, desde que as 
partes não deliberem em contrário

Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação entre a Direção-
Geral do Território e o Município da Covilhã, tendo por 
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objeto definir os procedimentos, os termos e as condições da 
articulação funcional a estabelecer entre a DGT e o Município 
da Covilhã para produção e disponibilização de cartografia 
topográfica vetorial e cartografia topográfica de imagem nas 
escalas 1:10 000 e superiores, oficial ou homologada, para a 
área abrangida pelo município e período de vigência de 3 (três) 
anos, considerando-se sucessivamente renovado por iguais 
períodos se nenhuma das partes se pronunciar em contrário até 
3 meses antes da data de termo

Aprovar a Extinção de Caução - MRG - Construction, SA. 
- Empreitada da obra de construção do Centro de Inovação 
Cultural da Covilhã

Proceder à desanexação da parcela de terreno com a área total 
de 316,10 m2 do prédio urbano, sito em Baiúca, Covilhã, 
inscrito na matriz urbana da União de Freguesias de Covilhã e 
Canhoso sob o artigo n.º 4109 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 405 da extinta Freguesia da Conceição, 
com a área total de 21.025,45 m2, com confrontações a Norte e 
a Nascente com Valério Baltazar de Morais, a Sul com Estrada 
Municipal e a Poente com Parque Industrial da Covilhã;

Proceder à alienação da parcela de terreno para construção 
urbana, sito em Baiúca, Canhoso, inscrito na matriz urbana 
da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso sob o artigo 
n.º P5731, com a área total de 316,10 m2, confronta a Norte 
e a Nascente com Arruamento Público, a Sul com Lote A11 e 
a Poente com Câmara Municipal da Covilhã, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial, a destacar do prédio descrito 
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 405 da extinta 
Freguesia da Conceição, à sociedade António Fernandes & 
Fernandes, S.A., titular do NIF 501.928.065, pelo montante 
de € 2.370,75; e
Proceder à celebração da respetiva Escritura de Compra e 
Venda, mandatando para outorgar e assinar a mesma, o Senhor 
Presidente da Câmara, Vítor Manuel Pinheiro Pereira, em 
representação do Município

Aprovar a adjudicação de trabalhos a mais ao contrato de 
empreitada de Beneficiação da Estrada Municipal 512 entre 
o Rio Zêzere e a Barroca Grande, incluindo o Ramal da EM 
512-1, até ao limite do Concelho, no valor de € 65.321,13 + 
IVA à taxa legal em vigor

Aprovar a Resolução do contrato de empreitada de 
“Pavimentação do Caminho pela Ribeira do Porsim, do 
Acesso de Casegas a S. Jorge da Beira”, ao abrigo do disposto 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 333.º do Código dos Contratos 
Públicos, invocando o incumprimento definitivo do contrato 
por factos imputáveis ao adjudicatário

Aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da 
Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e 
Equip. Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos 
meses de julho e agosto de 2017 - Reparação dos Pontões, no 
valor de 0,00 € (zero euros)

Aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da 
Empreitada de Reparação de Danos em Infraestruturas e 

Equip. Municipais Provocados pelos Incêndios ocorridos nos 
meses de julho e agosto de 2017 - Reparação dos Pontos de 
Água, no valor de 0,00 € (zero euros)

Aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da 
Empreitada da Obra de Requalificação das Linhas de Água 
Afetadas pelos Incêndios de 2017 - 2.ª Fase, no valor de 0,00 
€ (zero euros)

Aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da 
Empreitada da Obra de Requalificação da E.M. 512 entre o 
Rio Zêzere e a Barroca Grande, incluindo o ramal da E.M. 
512-1, até ao limite do Concelho, no valor de - 87.411,38 € 
(menos oitenta e sete mil, quatrocentos e onze euros e trinta e 
oito cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor

Aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM - Empreitada de Reparação de Danos 
em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017 - 
Execução de Sinalização Horizontal nas Freguesias da Erada, 
Paul, Barco/Coutada, Covilhã/Canhoso, Cortes do Meio e 
Unhais da Serra

Aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM - Empreitada de Reparação de Danos 
em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017 - 
Guardas de Segurança nas Freguesias da Erada, Paul, Barco/
Coutada, Covilhã/Canhoso, Cortes do Meio e Unhais da Serra

Aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM - Empreitada de Reparação de Danos 
em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017 - 
Reparação dos Pontos de Água

Aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM - Empreitada de Reparação de Danos 
em Infraestruturas e Equip. Municipais Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017 - 
Reparação dos Pontos de Água

Aprovar e homologar o auto de receção provisória dos trabalhos 
da Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas 
pelos Incêndios de 2017, no Concelho da Covilhã

Aprovar e homologar o auto de receção provisória dos trabalhos 
da Empreitada de Requalificação das Linhas de Água Afetadas 
pelos Incêndios de 2017 - 2ª Fase

Aprovar e homologar o auto de receção provisória dos 
trabalhos da FEM - Empreitada de Reparação de Danos em 
Infraestruturas e Equipamentos Municipais Provocados pelos 
incêndios nos meses de julho e agosto de 2017 - Reparação 
da Rede Aérea de Baixa Tensão e Iluminação Pública na 
Freguesia de Cortes do Meio

Aprovar e homologar o auto de receção definitiva da 
Empreitada da obra de Requalificação de Arruamentos na zona 
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envolvente ao Bairro da Infantaria XXI

Aprovar e homologar o auto de receção definitiva da 
Empreitada da obra de Requalificação de Arruamentos sitos 
no Bairro da Judiaria - Covilhã

Aprovar e homologar o auto de receção definitiva da 
Empreitada da obra de Execução de Coletores de Águas 
Residuais e Pluviais na Freguesia do Canhoso

Aprovar e homologar o auto de receção definitiva da 
Empreitada da obra de Melhoramento e Pavimentação do 
Acesso a Edifícios de Habitação na Travessa do Sineiro - 
Covilhã

Aprovar e homologar o auto de vistoria para efeitos de 
receção definitiva da Empreitada de Requalificação da Rua e 
Largo das Portas do Sol e Criação do Miradouro e Relógio 
de Sol - Freguesia de Santa Maria e assumir a Reparação das 
deficiências registadas em auto de vistoria, em substituição 
do empreiteiro, com mobilização da totalidade da caução 
existente na posse do Município, incluindo reforços, para se 
ressarcir do custo que terá de suportar com a realização dos 
trabalhos, uma vez que o orçamento das deficiências a reparar 
é uma estimativa e se desconhece o real valor da despesa que o 
Município terá de assumir com a reparação das mesmas

Aprovar e homologar a conta final da FEM - Empreitada de 
Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos meses de julho e 
agosto de 2017 - Reparação dos Pontões

Aprovar e homologar a conta final da FEM - Empreitada da 
Reparação de Danos em Infraestruturas e Equip. Municipais 
Provocados pelos Incêndios ocorridos nos meses de julho e 
agosto de 2017 - Reparação dos Pontos de Água

Aprovar e homologar a conta final da FEM – Reparação de 
Danos em Infraestruturas e Equip. Mun. Provocados pelos 
Incêndios ocorridos nos meses de julho e agosto de 2017 - 
Reparação da Rede Aérea de Baixa Tensão e Iluminação 
Pública na Freguesia de Cortes do Meio

Aprovar e homologar a conta final da Empreitada de 
Requalificação das Linhas de Água Afetadas pelos Incêndios 
de 2017 - 2ª Fase

Aprovar duas bolsas de estudo a atribuir a alunos matriculados 
no 1.º ano em cursos de Licenciatura - ano letivo de 2019/2020, 
de forma a dar cumprimento ao estabelecido no Regulamento 
Municipal para a Atribuição de Bolsas de Estudo, publicado 
em Edital do Diário da República com o n.º 1070/2016, de 06 
de dezembro

Aprovar a atribuição de subsídios para os alunos constantes 
do mapa anexo e selecionados na 2.ª Fase do programa 
Erasmus + - Projeto “Covilhã. Forma III”, no valor total de 
65.037,80 € (sessenta e cinco mil, trinta e sete euros e oitenta 
cêntimos), para a 2.ª fase do Programa a realizar no período 
de 10.setembro.2019 a 22.dezembro.2019, dos cursos de 

formação profissional das escolas parceiras do Município da 
Covilhã (Escola Secundária Campos Melo, Escola Secundária 
Frei Heitor Pinto, Escola Secundária Quinta das Palmeiras, 
Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa)

Aprovar a celebração de contratos de delegação de competência 
com as referidas Juntas de Freguesia, nos termos da minuta dos 
contratos apresentados e descritos no quadro supra, de forma 
a garantir o aquecimento das escolas de 1.º ciclo do ensino 
básico e jardim de infância do Concelho da Covilhã, durante o 
ano letivo 2019/2020; 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 a celebração de contratos de delegação de 
competência com as referidas Juntas de Freguesia, nos termos 
da minuta dos contratos apresentados e descritos no quadro 
supra, de forma a salvaguardar o normal funcionamento do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do Ensino 
Básico e Pré-Escolar, em termos de acompanhamento com 
recursos humanos necessários a contratar, durante o ano letivo 
de 2019/2020; 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 a celebração de contratos de delegação de competência 
com as referidas Juntas de Freguesia, nos termos da minuta dos 
contratos apresentados e descritos no quadro supra, de forma 
a assegurar o funcionamento das atividades de animação e 
apoio à família, nomeadamente, prolongamento de horário e 
fornecimento de refeições, nos Jardins de Infância e Escolas 
do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho da Covilhã, durante 
o ano letivo de 2019/2020; 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 a celebração do contrato de delegação de competência 
com a referida Junta de Freguesia, nos termos da minuta do 
contrato apresentado, no valor de global de 6.245,53 € (seis 
mil, duzentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e três 
cêntimos), tendo como objetivo comparticipar nas despesas de 
gestão e funcionamento de refeitório utilizado em regime de 
arrendamento no Canhoso para ser assegurado o serviço de 
refeições aos alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo; 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 Regime Jurídico 
das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro

Aprovar a celebração do contrato de delegação de competência 
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com a referida Junta de Freguesia, nos termos da minuta do 
contrato apresentado, no valor de global de 3.936,70 € (três 
mil, novecentos e trinta e seis euros e setenta cêntimos), tendo 
como objetivo ressarcir das despesas correntes da utilização 
de um espaço no edifício da sede da Junta de Freguesia para 
funcionamento das atividades de animação e apoio à família e 
componente letiva, por forma a garantir o funcionamento da 
segunda sala do Jardim de Infância do Dominguiso; 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 Regime Jurídico 
das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro

Aprovar a celebração de contratos de delegação de competência 
com as referidas Juntas de Freguesia, nos termos da minuta 
dos contratos apresentados e descritos no quadro supra, por 
forma a ser garantido o fornecimento de refeições ao nível das 
Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho 
da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020; 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 a celebração de contratos de delegação de 
competências com as referidas Juntas de Freguesia, nos termos 
da minuta dos contratos apresentados e descritos no quadro 
supra, de forma a garantir o transporte escolar ao nível das 
Escolas Básicas das referidas freguesias, durante o ano letivo 
2019/2020; 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 a celebração dos contratos de delegação de 
competências com as referidas Juntas de Freguesia, nos termos 
da minuta dos contratos apresentados e descritos no quadro 
supra, no âmbito das competências atribuídas as autarquias 
no que diz respeito à colocação de pessoal não docente nos 
Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo da rede pública do 
Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020; 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 a celebração do contrato de delegação de competências 
com a referida Junta de Freguesia, nos termos da minuta 
do contrato apresentado, no valor de global de 11.874,83 € 
(onze mil, oitocentos e setenta e quatro euros e oitenta e três 
cêntimos), tendo como objetivo o apoio e acompanhamento na 
componente letiva às crianças integradas nos estabelecimentos 
de ensino no que diz respeito à colocação de pessoal não 
docente nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo da 
rede pública do Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 

2019/2020; 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 Regime Jurídico 
das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro

Aprovar a celebração dos contratos de delegação de 
competências com as referidas Juntas de Freguesia, nos termos 
da minuta do contrato apresentado, tendo como objetivo o 
acompanhamento de crianças com necessidades específicas 
no que diz respeito à colocação de pessoal não docente nos 
Jardins de Infância e Escolas do 1.º ciclo da rede pública do 
Concelho da Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020; 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 Regime Jurídico 
das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro

Aprovar a celebração de protocolos de colaboração com 
as entidades terceiras, nos termos da minuta dos protocolos 
apresentados e descritos no quadro supra, por forma a ser 
garantido o fornecimento de refeições ao nível das Escolas 
Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho da 
Covilhã, durante o ano letivo de 2019/2020

Aprovar a celebração dos protocolos de colaboração com 
as referidas entidades terceiras, nos termos da minuta dos 
protocolos apresentados e descritos no quadro supra, de forma 
a garantir os transportes escolares ao nível das Escolas Básicas 
de 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho da Covilhã, 
durante o ano letivo 2019/2020

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração com a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 
do Rodrigo no valor de 11.874,83 € (onze mil, oitocentos e 
setenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos), no âmbito 
das competências atribuídas as autarquias no que diz respeito 
à colocação de pessoal não docente nos Jardins de Infância e 
Escolas do 1.º ciclo da rede pública do Concelho da Covilhã, 
tendo em vista a colocação de 1 Assistente Operacional a 
tempo inteiro para dar o apoio necessário às crianças com 
necessidades específicas durante o ano letivo de 2019/2020

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração com a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB do 
Rodrigo, no valor de 8.160,96 € (oito mil, cento e sessenta 
euros e noventa e seis cêntimos), por forma a salvaguardar o 
normal funcionamento do fornecimento de refeições no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico em termos de acompanhamento com 
recursos humanos contratados para o efeito, durante o ano 
letivo de 2019/2020

Aprovar a Atribuição de Auxílios Económicos para o ano 
letivo 2019/2020, no valor global de 6.632,00 € (seis mil, 
seiscentos e trinta e dois euros), na seguinte forma:
 Comparticipação de 16,00€ para material escolar aos 
alunos posicionados no 1º escalão de abono de família do 1º ao 
4º ano de escolaridade;
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 Comparticipação de 8,00€ para material escolar aos 
alunos posicionados no 2º escalão de abono de família do 1º 
ao 4º ano de escolaridade.

Aprovar a aplicação de cinco escalões para a frequência de 
prolongamento de horário no pré-escolar e na componente de 
apoio à família no 1.º ciclo para o ano letivo 2019/2020, nos 
seguintes moldes:
 Atribuição do regime de isenção para as famílias 
enquadradas no 1.º escalão do abono de família;
 Atribuição do valor de referência para o 2.º, 3.º, 4.º e 
5.º escalão de acordo com a tabela apensa à ata.

Aprovar as normas do concurso para a conceção da identidade 
gráfica do Teatro Municipal da Covilhã, tendo como objetivo 
o desenvolvimento de uma proposta criativa de identidade 
gráfica para utilização nos mais variados contextos no plano 
institucional, promocional e comunicacional; e
Encarregar os respetivos serviços da publicitação no Boletim 
Municipal e no site institucional do Município, na página da 
internet

Atribuir a habitação municipal sita na Travessa do Cimo, n.º 2 
– Covilhã (T1) ao munícipe Jorge Filomeno Andrade Gomes; 
e
Encarregar os serviços de celebrar o respetivo contrato e fixar 
o valor da renda de acordo com as regras pré-estabelecidas

Atribuir a habitação municipal sita no Bairro do Cabeço, 
Bloco 3, 2.º Esq.º - Tortosendo (T3) à munícipe Marta Isabel 
Gomes dos Santos; e
Encarregar os serviços de celebrar o respetivo contrato e fixar 
o valor da renda de acordo com as regras pré-estabelecidas

Atribuir a habitação municipal sita na Quinta da Alâmpada, 
Rua Operário Têxtil, Bloco 12, r/c Dt.º - Boidobra (T2) à 
munícipe Benvinda Antunes Carvalho Sousa; e
Encarregar os serviços de celebrar o respetivo contrato e fixar 
o valor da renda de acordo com as regras pré-estabelecidas

Aprovar as Normas de Funcionamento Programa Desporto 
Sénior e Desporto para Todos e, tendo por base a alínea e), n.º 
1, do art.º 33, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar os 
seguintes preços:

DESPORTO 
SÉNIOR

DESPORTO 
PARA TODOS

2 Aulas de Ginástica 7,50 € 7,50 €
3 Aulas de Ginástica
PACK - 2 Aulas de 
Ginástica + 1 Aula 
de Hidroginástica

15,00 € 15,00 €

Aprovar a Alteração à licença da operação de loteamento n.º 
2/19 sita em Quinta da Alâmpada, freguesia de Boidobra, 
requerida por António Ferreira Gonçalves com o processo n.º 
530

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 e Coordenação Jurídica, o subscreve.

Paços do Município da Covilhã, aos 10 de setembro de 2019.

O Presidente,
Vítor Manuel Pinheiro Pereira

AVISO

CONSULTA PÚBLICA

Alteração ao alvará de loteamento com 
obras de urbanização n.º 4/98

Dr. José Armando Serra dos Reis, Vereador em Permanência 
da Câmara Municipal da Covilhã, torna público, nos termos 
e para os efeitos previstos pelas disposições conjugadas 
do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua redação em vigor, e do n.º 1 do artigo 30.º 
do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação em 
vigor no Município da Covilhã, que esta Câmara Municipal 
procede à abertura do período de consulta pública, pelo prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da publicitação do 
presente aviso na página de internet deste Município, ao alvará 
de loteamento com obras de urbanização n.º 4/98, emitido 
em 08/06/1998, sito em Quinta da Olivosa ou Arripiada, na 
freguesia de Covilhã e Canhoso, deste concelho, sobre o 
seguinte pedido de alteração ao referido alvará:

• Requerente: Cristóvão Candeias - Investimentos 
Imobiliários, Lda.;
• Proposta de alteração: Alteração às especificações no 
lote 8, nomeadamente aumentar a área de construção acima 
da cota da soleira, criação de um piso de sótão/arrumos, 
esclarecimento quanto à definição de volumetria, alteração 
das entradas de viaturas para o lote e redefinição do arranjo 
urbanístico da frente do lote. 

O processo, registado com o n.º 306, poderá ser consultado 
na Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal, 
devendo para o efeito efetuar prévia marcação no Balcão 
Único do Município.
Até à data de termo do presente aviso, serão consideradas e 
apreciadas todas as observações, reclamações ou sugestões 
apresentadas por escrito e que especificamente se relacionem 
com a alteração em análise, as quais devem ser dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 10 de setembro de 2019.

O Vereador em Permanência,

 - DIVISÕES DE LICENCIAMENTO E GESTÃO 
URBANÍSTICA
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José Armando Serra dos Reis, Dr.
(Despacho n.º 35-A/2017, de 28/11=

EDITAL

NOTIFICAÇÃO

Alteração ao alvará de loteamento com 
obras de urbanização n.º 4/98

Dr. José Armando Serra dos Reis, Vereador em Permanência 
da Câmara Municipal da Covilhã, torna público, nos termos 
e para os efeitos previstos pelas disposições conjugadas 
do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua redação em vigor, e dos n.ºs 2 e 6 do artigo 
32.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 
em vigor no Município da Covilhã, que pelo presente edital 
ficam notificados todos o proprietários dos lotes e/ou frações 
constantes do alvará de loteamento com obras de urbanização 
n.º 4/98, emitido em 1998/06/08, sito em Quinta da Olivosa ou 
Arripiada, na freguesia de Covilhã e Canhoso, deste concelho, 
para no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da 
publicação num jornal regional, se pronunciarem por escrito, 
caso assim o entendam, sobre o seguinte pedido de alteração 
ao referido alvará:

• Requerente: Cristóvão Candeias - Investimentos 
Imobiliários, Lda.;
• Proposta de alteração: Alteração às especificações no 
lote 8, nomeadamente aumentar a área de construção acima 
da cota da soleira, criação de um piso de sótão/arrumos, 
esclarecimento quanto à definição de volumetria, alteração 
das entradas de viaturas para o lote e redefinição do arranjo 
urbanístico da frente do lote. 

O processo, registado com o n.º 306, poderá ser consultado 
na Divisão de Gestão Urbanística desta Câmara Municipal, 
devendo para o efeito efetuar prévia marcação no Balcão 
Único do Município.
Até à data de termo da presente notificação, serão consideradas 
e apreciadas todas as observações, reclamações ou sugestões 
apresentadas por escrito e que especificamente se relacionem 
com a alteração em análise, as quais devem ser dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 10 de setembro de 2019.

O Vereador em Permanência,
José Armando Serra dos Reis, Dr.

(Despacho n.º 35-A/2017, de 28/11)

EDITAL

Verificação das condições de conservação, 
segurança e salubridade

Torna-se público, de acordo com o disposto nos artigos 
89.º e seguintes do RJUE - Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na sua redação em vigor, conjugados com a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, e em cumprimento do despacho do Signatário 
proferido em 10/9/2019, e tendo a comissão de vistoria 
de verificação das condições de conservação segurança e 
salubridade desta Câmara Municipal verificado na vistoria 
realizada em 3/9/2019 à edificação sita Rua de Santo André 
n.º 40, na freguesia de Boidobra, deste concelho, que o 
nível de conservação da edificação é Nível 1 - Péssimo, nos 
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 
de dezembro, carecendo de obras de conservação destinadas 
a resolver os problemas de insegurança e insalubridade para 
o local, que fica(m) notificado(s) o(s) proprietário(s) da 
referida edificação para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a 
contar da data de publicação do presente edital na página de 
internet deste município, proceder(em) à realização de obras, 
consideradas como medidas urgentes, a seguir discriminadas:

- Retirar, substituir e/ou fixar todos os elementos soltos no 
beirado e cobertura;
- Encerrar devidamente todos os vãos de janela em alvenaria 
de tijolo e argamassa de modo a impedir o acesso ao interior 
do edifício;
- Substituir a porta de madeira e reparar a porta de ferro, de 
modo a permitir o acesso ao interior do edifício apenas aos 
seus proprietários;
- Proceder à reparação do revestimento das paredes exteriores;
- Deve transportar para vazadouro autorizado todo o material 
removido.

Alerta-se para o fato de constituir obrigação do(s) proprietário(s) 
das edificações a realização de obras de conservação pelo 
menos uma vez a cada período de oito anos, devendo o(s) 
mesmo(s), independentemente deste prazo, realizar todas as 
obras necessárias à manutenção da segurança, salubridade e 
arranjo exterior, conforme disposto no artigo 89.º do RJUE.

Alerta-se ainda de ser punível com contraordenação a não 
conclusão dos trabalhos no prazo fixado para o efeito, nos 
termos da alínea s) do n.º 1 do artigo 98.º do RJUE.

Caso haja necessidade de ocupar a via pública para a 
realização dos trabalhos, deverá previamente ser efetuada uma 
comunicação a esta Câmara Municipal. 

O processo, registado com o n.º 57/19DIV, poderá ser 
consultado na Divisão de Urbanismo desta Câmara Municipal, 
devendo para o efeito efetuar prévia marcação no Balcão 
Único do Município.

Covilhã e Paços do Concelho, aos 11 de setembro de 2019.

O Vereador em Permanência,
José Armando Serra dos Reis, Dr.

(Despacho n.º 35-A/2017, de 28/11)
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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

2019/09/04 DES DEFERIDO 20/19 2019/01/03 2/19 GRAÇA MARIA FERNANDES 
VITÓRIA ASCENSÃO 
RUA DOS DESCOBRIDORES, 
LT 5 1.º ESQ.º

SÍTIO DA LAGE DO CASAL 
ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE 
POLÍCIA 
TORTOSENDO

Atribuição de número de 
polícia.

2019/09/04 DES DEFERIDO 4298/19 2019/09/03 333/15 JOÃO ANTÓNIO ANTUNES 
COSTA 
RUA VIA PARAÍSO, N.º 1 
UNHAIS DA SERRA

ESTRADA DAS PEDRAS LAVRADAS 
- TERRA DA SENHORA 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
NOTIFICAÇÃO, POR 90 DIAS 
UNHAIS DA SERRA

Prorrogação de prazo 
para dar cumprimento à 
notificação.

2019/09/04 DES DEFERIDO 4289/19 2019/09/02 170/18 SONAE RP - RETAIL 
PROPERTIES, S.A. 
LUGAR DO ESPIDO - VIA 
NORTE

QUINTA DAS ALMAS - BAIÚCA - 
CANHOSO 
JUNÇÃO DE ELEMENTOS. 
COVILHÃ E CANHOSO

Alterações à licença no 
decorrer da obra.

2019/09/04 DES INDEFERIDO 3483/19 2019/07/17 50885

DANIEL JOSÉ DUARTE 
AUGUSTO 
QUINTA DA ALÂMPADA, LT. 47 
BOIDOBRA

RUA 20 DE MAIO, LOTE 47, QUINTA 
DA ALÂMPADA 
PROCEDIMENTO DE 
LEGALIZAÇÃO: OBRAS DE 
ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO 
BIFAMILIAR 
BOIDOBRA

Rejeição liminar de pedido 
de licenciamento de obras 
de alteração/ampliação.

2019/09/04 DES DEFERIDO 4279/19 2019/09/02 295/17 CRISTINA MARIA DOS REIS 
ALVES MENAIA 
URB. QUINTA DO COVELO, 
RUA DOS PESSEGUEIROS, 
LOTE 1 
CANHOSO

TRAVESSA DE SANTA MARIA N.º 15, 
COVILHÃ 
PEDIDO DE REDUÇÃO DE 50% DAS 
TAXAS ARU 
COVILHÃ E CANHOSO

Redução de taxas em 50%.

2019/09/04 DES DEFERIDO 4224/19 2019/08/28 178/99

JOAQUIM ANTÓNIO QUELHAS 
SÍTIO DOS TRAVESSOS, N.º 8

AVENIDA DA ANIL, N.º 13/
LAGOEIRO, OLIVOSA OU PONTE 
MÁRTIR-IN-COLO, LOTE N.º 7 
PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA 
COVILHÃ E CANHOSO

Ocupação da via pública.

2019/09/04 DES DEFERIDO 4222/19 2019/08/28 470/99 POLDRAS CONSTRUÇÕES, 
LDA. 
URBANIZAÇÃO QT.ª DAS 
ROSAS, LOTE 7, LOJA B R/C 
DT.º 
COVILHÃ E CANHOSO

LOTEAMENTO DAS POLDRAS, QTA. 
DAS ROSAS - LOTE 16 
OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA 
CONCEIÇÃO

Pedido de ocupação de via 
pública.

2019/09/04 DES DEFERIDO 4199/19 2019/08/27 37130
JOÃO PEREIRA MONTEIRO E 
LUÍS ELVAS

ESTRADA DO SINEIRO N.º 9 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
NOTIFICAÇÃO 
COVILHÃ E CANHOSO

Pedido de prorrogação de 
prazo para dar resposta à 
notificação.

2019/09/04 DES DEFERIDO 4161/19 2019/08/26 38/18 HERANÇA DE JOSÉ FREIRE DE 
ALMEIDA 
RUA COMENDADOR CAMPOS 
MELO, 70 - 1.º 
COVILHÃ E CANHOSO

ESTRADA MUNICIPAL, AVENIDA DE 
SÃO ROMÃO, N.º 13 
PEDIDO DE CERTIDÃO E PEÇAS 
ESCRITAS E DESENHADAS 
VERDELHOS

Prorrogação de prazo 
para cumprimento de 
notificação.

2019/09/04 DES INDEFERIDO 4059/19 2019/08/19 11891 JÚLIO MARTINS SUTRE 
RUA MARQUÊS D’ÁVILA E 
BOLAMA, N.º 337, IV DT.º 
CONCEIÇÃO

EN 230, SÍTIO DA CALIFÓRNIA, 
COVILHÃ 
PEDIDO DIVERSO 
COVILHÃ E CANHOSO

Certidão de retificação 
de áreas.

2019/09/05 DES DEFERIDO 4014/19 2019/08/12 111/19
MANUEL ANTÓNIO SOARES 
SIMÕES DA CUNHA 
URB. QUINTA DA ALÂMPADA 
N.º 27 
SANTA MARIA

RUA DE SÃO JOSÉ N.º 69, BAIRRO 
DOS PENEDOS ALTOS (PARCELA 
M11 DO PLANO PORMENOR DOS 
PENEDOS ALTOS) 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
NOTIFICAÇÃO 
COVILHÃ E CANHOSO

Prorrogação de prazo 
para cumprimento de 
notificação.

2019/09/05 DES DEFERIDO 3880/19 2019/08/06 49/19 CORNELIS ADRIANUS 
THEODORUS DE BLAAIJ 
R. DR. FRANCISCO DOS 
PRAZERES, N.º 5, R/ CH. 
ESQ.º B

PONTE TERRA OU QUINTA DA 
PONTE TERRA 
JUNÇÃO DE ELEMENTOS COMO 
RESP. À NOTIFICAÇÃO 
TEIXOSO E SARZEDO

Aprovação do projeto de 
arquitetura.

2019/09/05 DES DEFERIDO 3800/19 2019/08/01 3/19 LUÍS MANUEL MARTINS 
SOARES 
RUA JOSÉ DA CUNHA 
TABORDA, N.º 37 2.º

RUA DOS CASAINHOS 
JUNÇÃO DE ELEMENTOS COMO 
RESP. À NOTIIFICAÇÃO 
PERABOA

Emissão do alvará de 
utilização n.º 199/19.

2019/09/06 DES DEFERIDO 4304/19 2019/09/03 62/91 GRUPO DESPORTIVO ÁGUIAS 
DO CANHOSO 
RUA DAS ESCOLAS 
CANHOSO

RUA DAS ESCOLAS 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 
TAXAS 
COVILHÃ E CANHOSO

Pedido de isenção do 
pagamento de taxas pela 
apresentação de elementos.

2019/09/06 DES DEFERIDO 4251/19 2019/08/30 50/19 LAURINDA JESUS COSTA 
BATISTA PAIS 
URBANIZAÇÃO DO SERRADO 
20

BAIRRO DOS PENEDOS ALTOS, 
N.º 137 
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
COVILHÃ E CANHOSO

Aprovação do projeto de 
arquitetura.

2019/09/10 DES DEFERIDO 4389/19 2019/09/10 386/04 AGOSTINHO DO 
NASCIMENTO RAFAEL E 
OUTRA 
RUA DE SANTO ANTÓNIO 
VALES DO RIO

RUA DE SANTO ANTÓNIO, N.º 3 
EMISSÃO DE ALVARÁ DE 
UTILIZAÇÃO 
VALES DO RIO

Concessão de autorização 
de utilização para edifício 
de habitação.
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Deliberação Requerimento Processo Requerente Principal/
Residência Local da Obra/Descrição Resumo da 

InformaçãoData Tipo Resultado Número Data Número

2019/09/10 DES INDEFERIDO 3187/19 2019/07/02 95/19 ROPRE TÊXTEIS E 
CONFECÇÕES, LDA. 
PARQUE INDUSTRIAL - RUA 
M - LOTE 15 
COVILHÃ E CANHOSO

"JARDIM", QUINTA DO JARDIM, 
ZONA INDUSTRIAL DO CANHOSO 
PARCELAS D6, D7, D8 E D9 
CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO 
INDUSTRIAL 
COVILHÃ E CANHOSO

Rejeição liminar de 
pedido de licenciamento 
de construção de pavilhão 
industrial.

2019/09/10 DES INDEFERIDO 2956/19 2019/06/14 88/19

MARIA DA GRAÇA DELGADO 
NEIVA CORREIA RIBEIRO 
RUA PROFESSORA GRACINDA 
GALIANO, N.º 1

RUA AFONSO DOMINGUES, N.ºS 
13 A E 13 B, BAIRRO MUNICIPAL, 
COVILHÃ 
LICENÇA - RECONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIO DESTINADO A 
HABITAÇÃO BIFAMILIAR  
COVILHÃ E CANHOSO

Rejeição liminar de pedido 
de licenciamento de 
reconstrução de edifício 
destinado a habitação 
bifamiliar.

2019/09/10 DES DEFERIDO 4303/19 2019/09/03 62/91 GRUPO DESPORTIVO ÁGUIAS 
DO CANHOSO 
RUA DAS ESCOLAS 
CANHOSO

RUA DAS ESCOLAS 
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
COVILHÃ E CANHOSO

Aceitação de pedido de 
legalização de obras de 
alteração e ampliação do 
edifício da sede do grupo.

2019/09/10 DES INDEFERIDO 4057/19 2019/08/19 11891 JÚLIO MARTINS SUTRE 
RUA MARQUÊS D’ÁVILA E 
BOLAMA N. 337, IV DT.º 
CONCEIÇÃO

EN 230, SÍTIO DA CALIFÓRNIA, 
COVILHÃ 
CERTIDÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 
PROPORIEDADE HORIZONTAL 
COVILHÃ E CANHOSO

Certidão de constituição 
de prédio em regime de 
propriedade horizontal.

2019/09/10 DES DEFERIDO 4381/19 2019/09/09 148/98 CLUBE DESPORTIVO DA 
COVILHÃ 
BAIRRO DOS PENEDOS ALTOS 
- APARTADO 107 - CENTRO 
CIVICO 
COVILHÃ E CANHOSO

BAIRRO DOS PENEDOS ALTOS, 
COVILHÃ 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
NOTIFICAÇÃO, POR 180 DIAS 
COVILHÃ E CANHOSO

Prorrogação de prazo 
para cumprimento de 
notificação.

2019/09/10 DES DEFERIDO 4353/19 2019/09/06 113/19 WTEM, LDA. 
RUA LUÍS DE CAMÕES, N.º 
27 - GAB 205

QUINTA VALE DA BARALHA 
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO 
TORTOSENDO

Prorrogação de prazo 
para dar cumprimento à 
notificação.

2019/09/10 DES DEFERIDO 4380/19 2019/09/09 51021
MANUEL DIAS FORTE 
VALE DAS RELVAS 
FERRO

VALE DAS RELVAS 
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO PARA REPOSIÇÃO DA 
LEGALIDADE URBANÍSTICA. 
FERRO

Prorrogação de prazo 
para cumprimento de 
notificação.

2019/09/11 DES DEFERIDO 4391/19 2019/09/10 33755

TURISMO DA SERRA DA 
ESTRELA -TURISTRELA, S.A. 
EDIFÍCIO CTT, III - CENTRO 
CÍVICO - APARTADO 332

PENHAS DA SAÚDE, BUNGALOWS 
N.ºS 1 A 8 
APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS 
- LEGALIZAÇÃO DE OBRAS 
DE ALTERAÇÃO EM EDIFÍCIO 
DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 
(BUNGALOW 7) 
CORTES DO MEIO

Aceitação condicionada 
de pedido de legalização 
de obras de alteração 
em edifício de habitação 
unifamiliar (bungalow 7).

2019/09/12 DES DEFERIDO 4040/19 2019/08/14 383/19DIV LUCINDA SOARES VICENTE 
FERREIRA VIEIRA 
AVENIDA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS, N.º 21 - 8.º 
ESQ.º

RUA DA BOAVISTA, N.º 4 
CERTIDÃO DE EDIFICAÇÃO 
CONSTRUÍDA ANTES DA ENTRADA 
EM VIGOR DO RGEU 
VERDELHOS

Pedido de certidão de 
edifício construído antes 
de 1951.

2019/09/12 DES DEFERIDO 4177/19 2019/08/26 402/19DIV FRANCISCO CAMILO COSTA 
BAIRRO DOS PENEDOS 
ALTOS, 149 
CONCEIÇÃO

BAIRRO DOS PENEDOS ALTOS, 
N.º 149 
PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA 
PÚBLICA COM OBRAS ISENTAS 
COVILHÃ E CANHOSO

Pedido de ocupação de via 
pública.

2019/09/13 DES DEFERIDO 4390/19 2019/09/10 214/19DIV NOVO BANCO S.A. 
RUA DR. MÁRIO SOARES, 
EDIFÍCIO TAGUS II, TAGUS 
PARK, LOTE 4

RUA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS N.ºS 94 (1.º ANDAR) 
E 96 (R/CH), COVILHÃ 
INFORMAÇÃO 
COVILHÃ E CANHOSO

Prorrogação de prazo 
para cumprimento de 
notificação.



19 de setembro de 2019

12

- ÁGUAS DA COVILHÃ, EM

Dados do 2.º Trimestre de 2019



19 de setembro de 2019

13



19 de setembro de 2019

14



19 de setembro de 2019

15



19 de setembro de 2019

16



19 de setembro de 2019

17



19 de setembro de 2019

18



19 de setembro de 2019

19



19 de setembro de 2019

20



19 de setembro de 2019

21



19 de setembro de 2019

22



19 de setembro de 2019

23



19 de setembro de 2019

24



19 de setembro de 2019

25



19 de setembro de 2019

26



19 de setembro de 2019

27



19 de setembro de 2019

28



19 de setembro de 2019

29



19 de setembro de 2019

30



19 de setembro de 2019

31



19 de setembro de 2019

32

EDIÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ | DIRETOR: Presidente da Câmara | RECOLHA DE DOCUMENTAÇÃO, 
COORDENAÇÃO, TRATAMENTO E REVISÃO FINAL DE TEXTOS E EXECUÇÃO GRÁFICA: Serviço de Comunicação e Relações 
Públicas | RESPONSABILIDADE DOS DOCUMENTOS: Assembleia Municipal / Câmara Municipal / Departamento de Administração Geral / 
Divisões de Licenciamento e Gestão Urbanística / ADC - Águas da Covilhã, E. M. | TIRAGEM: 1.500 exemplares.


