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- CÂMARA MUNICIPAL

EDITAL

Vítor Manuel Pinheiro Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal da Covilhã, torna público que, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 76.0 e na alínea a) do n.0 4 do artigo 
191.0 , ambos do Decreto-Lei n.0 80/2015, de 14 de maio, na 
sua atual redação, a Câmara Municipal da Covilhã, em reunião 
de 23 de setembro de 2022, aprovou por maioria de votos, com 
a abstenção dos Senhores Vereadores Pedro Miguel Santos 
Farromba, Ricardo Miguel Correia Leitão Ferreira da Silva e 
Jorge Humberto Martins Simões:

- a suspensão do prazo de elaboração da 
Revisão do Plano Diretor Municipal da Covilhã por 
75 dias, nos termos do n.0 4 do artigo 6.0-B da Lei n.0 
1-A/2020, de 19 de março alterada pela Lei n.º 4-B/2021, 
de 1 de fevereiro e o artigo 4.0 do mesmo diploma, 
conjugados com o artigo 5.0 da Lei n.0 13-B/2021, de 5 
de abril.

- a prorrogação do prazo de elaboração da 
Revisão do Plano Diretor Municipal da Covilhã por 24 
meses, ao abrigo do n.0 6 do artigo 76.0 do Decreto-
Lei n.0 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, 
contados da data de término do prazo inicialmente fixado, 
estabelecido pelo Edital n.0 788/2020 publicado no Diário 
da República, 2.ª Série - N.º 134 de 13 de julho de 2020, 
acrescido do prazo de suspensão acima referenciado, ou 
seja a contar de 26 de setembro de 2022.

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, 3 de outubro de 2022.

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

DESPACHO N.º 95/2022

(Aditamento ao Despacho n.º 48/2022)

- IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

PREFERÊNCIA PELO MUNICÍPIO -

Considerando:
1. Que os pedidos de esclarecimento que, muitas vezes, são 
feitos por munícipes ou entidades bancárias relativamente ao 
exercício do direito de preferência pelo Município,impõem 
a necessidade de ser criado um procedimento único que 
seja seguido pelos interessados e que evite aqueles mesmos 

pedidos.
2. Que o Município tem de se pronunciar em matéria 
de direito de preferência, nos seguintes casos:

• Nos casos referidos no DL n.º 89/2021 de 03 de 
novembro, se verificados os requisitos previstos no seu 
artigo 6.º;
• Nos casos em que o imóvel esteja inserido em Área de 
Reabilitação Urbana {ARU), nos termos do disposto no 
artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 
aprovado pelo DL n.º 307/2009 de 23 de outubro;
• Nos casos em que se pretende a prossecução de objetivos 
de política pública de solos para as finalidades definidas 
no artigo 29.º da Lei de Bases Gerais da Política Pública 
de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, 
aprovada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio;
• Nos casos em que se pretende a execução de planos de 
pormenor ou de unidades de execução, designadamente 
para reabilitação,regeneração ou restruturação da 
propriedade, nos termos do estatuído no artigo 155.º do 
DL n.º 80/2015 de 14 de maio que aprova a revisão do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial;
• Nos casos de imóveis, ou partes de imóveis, nos quais 
se encontrem instalados estabelecimentos ou entidades 
reconhecidas como de interesse histórico e cultural ou 
social local,segundo o disposto no artigo 7.º, n.º 5 da 
Lei n.º 42/2017 de 01 de junho que estabelece o regime 
de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e 
entidades de interesse histórico e cultural ou social local;
• Nos casos de venda ou dação em pagamento de bens 
classificados ou em vias de classificação ou dos bens 
situados na respetiva zona de proteção, nos termos 
estatuídos no artigo 37.º da Lei de Bases do Património 
Cultural,aprovada pela Lei n.º 107/2001 de 08 de setembro;
• Nos casos em que na venda de um imóvel,o valor pelo 
qual o IMT deveria ter sido liquidado exceda em, pelo 
menos, 30% ou em 5.000€ (cinco mil euros) o valor 
sobre o qual incidiu, conforme o disposto no  artigo 55.º 
do Código do Imposto Municipal sobre a Transmissão 
Onerosa de Imóveis (CIMT), aprovado pelo DL n.º 
287/2003 de 12 de novembro.

3. Que, quando se trate da alienação de prédios rústicos, 
o Município apenas tem de se pronunciar nas situações 
previstas no artigo 1380.º do Código Civil (aprovado pelo 
Decreto-lei n.º 47344/66, de 25 de novembro), no artigo 26.º 
do Regime Jurídico da Reserva Agrícola  Nacional (aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março) e no artigo 
155.º do Regime de Desenvolvimento da Lei de Bases da 
Política Pública de Solos de Ordenamento do Território e de 
Urbanismo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio).
4. Que o exercício do direito de preferência do Município 
é exercido pelo Presidente da Câmara, no seguimento da 
delegação concretizada através da deliberação da Câmara 
Municipal na primeira reunião realizada no dia 22 de outubro 
de 2021, nos termos dos artigos 33.º, n.º 1g) e 34.º, n.º 1 a 
contrário do Regime Jurídico das Autarquias Locais,aprovado 
pela Lei n.2 75/2013 de 12 de setembro.
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DETERMINO :
- A criação de um formulário único que deverá ficar 
disponível no Balcão Único e no site do Município, e 
que deverá ser preenchido pelos interessados - conforme 
documento ANEXO no presente despacho e que dele faz parte 
integrante.
- A adoção do procedimento que a seguir se descreve:

A) GERAL: O procedimento a seguir após a receção do 
formulário preenchido é o seguinte:

• Envio do pedido para o Departamento de Obras 
e de Planeamento, que confirmará se o caso em apreço 
cabe nas disposições legais referidas quanto ao direito de 
preferência do Município;
• Se não couber, o procedimento termina,sugerindo-
se a notificação do interessado nos termos seguintes: 
Informa-se que,no caso em apreço, não estão preenchidos 
os requisitos legalmente previstos para o exercício ou não 
do direito de preferência pelo Município, pelo que não há 
fundamento para dar início a qualquer procedimento;
• Se se verificar uma das situações descritas no ponto 
2, envio para o Sr. Presidente da Câmara, que decidirá se 
o Município exerce ou não o direito de preferência;
• Exercendo ou não, envio para os Serviços de 
Património para emissão de certidão.

B) CASA PRONTA: O procedimento a seguir quando 
os pedidos são submetidos pelo site Casa  Pronta (através do 
e-mail info@cm-covilha.pt) é o seguinte:

• Recolha da informação sobre o imóvel considerando 
a referência mencionada no site;
• Solicitar ao requerente a documentação necessária 
(Caderneta Predial; cópia da descrição da Conservatória 
do Registo Predial; planta de localização e fotografia 
da frontaria do imóvel para posterior remessa ao 
Departamento de Obras e de Planeamento);
• Independentemente do exercício ou não do direito de 
preferência pelo Município, colocar a resposta no site e 
comunicá-la ao requerente;
• Se o Município não se pronunciar sobre o exercício 
do direito de preferência, remeter ao requerente a decisão 
fundamentada de não pronúncia.

Covilhã e Paços do Concelho, 7 de novembro e 2022.

Vítor Manuel Pinheiro Pereira 
Presidente da Câmara 

AVISO

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e no âmbito da competência 
prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 75/2013, de 12  de setembro, o Município da Covilhã 
torna público que por deliberação do executivo municipal, 
na reunião ordinária privada de 11 de novembro de 2022, foi 
determinado desencadear o procedimento do regulamento 
administrativo  para a elaboração do projeto de Alteração ao 
Regulamento Municipal  de Toponímia e Numeração de 
Polícia da Covilhã.

Os interessados poderão constituir-se como tal e apresentar 
os seus contributos no prazo de dez (10) dias úteis a contar 
da data de publicitação da deliberação no Boletim Municipal 
da Covilhã e na página da internet do Município, através de 
proposta contendo nome completo,morada ou sede, profissão 
e número de identificação fiscal.

Os contributos deverão ser dirigidos ao Presidente da Câmara, 
e remetidos para o seguinte endereço eletrónico : info@cm-
covilha.pt, ou entregues pessoalmente, no prazo de dez (10) 
dias úteis a contar da data de publicitação do presente Aviso 
no Boletim Municipal e na página de internet do município, 
nas instalações do Balcão Único e da Câmara Municipal da 
Covilhã, na Praça do Município, 6200-151 Covilhã.

Covilhã e Paços do Concelho, 14 de novembro de 2022.

O Presidente,
Vítor Pereira

AVISO

Em cumprimento do disposto no nº 1 do art.º 98º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janei ro e no âmbito da competência 
prevista na alínea k) do n.º 1do artigo 33.º do Anexo 1 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º  
75/2013 , de 12 de setembro, o Município da Covilhã torna 
público que por deliberação do executivo municipal, na reunião 
ordinária privada de 11 de ool/embro 2022, foi determinado 
desencadear o procedimento do regulamento administrativo 
para a elaboração do projeto de Regulamento Municipal de 
Gestão do Arvoredo em Meio Urbano, cujo regime jurídico 
foi aprovado pela Lei n.º 59/2021, de 18 de agosto.

Os interessados poderão constituir-se como tal e apresentar 
os seus contributos no prazo de dez (10) dias úteis a contar 
da data de publicitação da deliberação no Boletim Municipal 
da Covilhã e na página da internet do Município, através de 
proposta contendo nome completo, morada ou sede, profissão 
e número de identificação fiscal.

Os contributos deverão ser dirigidos ao Presidente da Câmara, 
e remetidos para o seguinte endereço eletrónico: info@cm-
covilha.pt, ou entregues pessoalmente, no prazo de dez (10) 
dias úteis a contar da data de publicitação do presente Aviso 
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no Boletim Municipal e na página de internet do município, 
nas instalações do Balcão Único e da Câmara Municipal da 
Covilhã, na Praça do Município, 6200-151 Covilhã.

Covilhã e Paços do Concelho, 14 de novembro de 2022.

O Presidente,
Vítor Pereira

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E 
COORDENAÇÃO JURÍDICA

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 11 de novembro de 2022, tomou 
as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

DESPACHOS

Ratificar a Declaração emitida pelo Senhor Presidente da 
Camara em 11.outubro.2022, que autoriza a criação de uma 
quarta Equipa de Intervenção Permanente para o Corpo de 
Bombeiros da Covilhã

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E 
COORDENAÇÃO JURÍDICA

Ratificar o Protocolo de Colaboração celebrado entre a 
Administração Regional de Saúde do Centro, IP e o Município 
da Covilhã, que tem por objeto a cooperação técnica e 
financeira entre os Outorgantes para a Requalificação da USF 
- Unidade de Saúde Familiar da Estrela; e
Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 
14.outubro.2022, sobre o assunto em apreço

Desencadear o procedimento para a elaboração do projeto 
de Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo em Meio 
Urbano; e
Sem prejuízo da apresentação de sugestões no âmbito 
da consulta pública a que será submetido o projeto de 
regulamento, os interessados possam constituir-se como 
tal e apresentar os seus contributos para a elaboração do 
regulamento administrativo municipal em apreço, fixando-
se para tal o prazo de dez dias úteis contados a partir da 

publicitação da deliberação no Boletim Municipal da Covilhã 
e na página da internet do município, através de proposta 
contendo nome completo, morada ou sede, profissão e número 
de identificação fiscal. Os contributos deverão ser dirigidos ao 
Presidente da Câmara, e remetidos para o seguinte endereço 
eletrónico: info@cm-covilha.pt, ou entregues pessoalmente, 
no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do 
presente Aviso no Boletim Municipal e na página de internet 
do município, nas instalações do Balcão Único da Câmara 
Municipal da Covilhã

Desencadear o procedimento para a elaboração do projeto 
de Alteração ao Regulamento Municipal de Toponímia e 
Numeração de Policia da Covilhã; e
Sem prejuízo da apresentação de sugestões no âmbito 
da consulta pública a que será submetido o projeto de 
regulamento, os interessados possam constituir-se como 
tal e apresentar os seus contributos para a elaboração do 
regulamento administrativo municipal em apreço, fixando-
se para tal o prazo de dez dias úteis contados a partir da 
publicitação da deliberação no Boletim Municipal da Covilhã 
e na página da internet do município, através de proposta 
contendo nome completo, morada ou sede, profissão e número 
de identificação fiscal. Os contributos deverão ser dirigidos ao 
Presidente da Câmara, e remetidos para o seguinte endereço 
eletrónico: info@cm-covilha.pt, ou entregues pessoalmente, 
no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do 
presente Aviso no Boletim Municipal e na página de internet 
do município, nas instalações do Balcão Único da Câmara 
Municipal da Covilhã

Aprovar e dar início ao procedimento para a elaboração 
do Projeto de Revisão do Acordo Coletivo de Trabalho 
do Município da Covilhã, concedendo 15 dias a todos os 
Sindicatos representativos de todos os trabalhadores do 
Município sindicalizados para prestarem os seus contributos 
para a elaboração do documento, em sede de audiência de 
interessados, nos termos do disposto no artigo 100.º do CPA

Aprovar a celebração do Aditamento ao Protocolo de cedência 
de Instalações entre o Município da Covilhã e a Beira Serra – 
Associação de Desenvolvimento, no que respeita à cláusula 
1.ª, passando a ter a seguinte redação:
1. O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e 
as condições de cedência, da parcela de terreno com a área 
de 8.629,40 m² inscrita na matriz predial rústica da Freguesia 
da Boidobra sob o artigo 393, e descrito na Conservatória 
Predial sob o n.º 815 da sobredita freguesia, conforme Planta 
em anexo.
2. (sem alteração)

Ratificar o Contrato de Parceria celebrado em 14.outubro.2022 
entre os Municípios do Fundão, Sabugal, Covilhã, Belmonte, 
Penamacor e Almeida que tem por objeto estabelecer as 
condições e definir os termos da parceria para execução do 
estudo prospetivo sobre o Potencial Hídrico do Sistema 
Sabugal-Meimoa, Serra da Estrela e Ribeira da Basagueda, 
nomeadamente tendo em vista os usos múltiplos da água e a 
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sua compatibilização com o Regadio

Ratificar a celebração do Contrato Programa Tripartido ente o 
Fundo Ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente, IP e a 
Câmara Municipal da Covilhã, que tem por objeto a atribuição 
de apoio financeiro para a execução das ações de estabilização 
de emergência decorrente dos danos causados na sequência 
dos incêndios rurais registados no mês de agosto de 2022, nos 
termos do anexo técnico a este contrato

Aprovar:
- A celebração do contrato promessa de compra e venda, 
pelo valor de 109.000,00 € (cento e nove mil euros), livre de 
quaisquer ónus ou encargos, dos prédios a seguir identificados:
1) Prédio Urbano sito na Rua Jornal Noticias da Covilhã 
s/n (antiga Rua de Santa Maria) - Covilhã, UF de Covilhã 
e Canhoso, concelho de Covilhã, inscrito na matriz predial 
urbana com artigo 315, descrito como prédio em propriedade 
total sem andares nem divisões suscetíveis de utilização 
independente, com as coordenadas geográficas são Latitude 
40º16´49.60´´N e Longitude 7º30´24.60´´W. 
2) Prédio Urbano com a área de 120,00 m2, sito na Rua Jornal 
Noticias da Covilhã s/n (antiga Rua de Santa Maria) - Covilhã, 
UF de Covilhã e Canhoso, concelho de Covilhã, inscrito na 
matriz predial urbana com artigo 1845, descrito como terreno 
para construção, com as coordenadas geográficas Latitude 
40º16´49.60´´N e Longitude 7º30´25.10´´W; e
- A celebração do contrato promessa de compra e venda, pelo 
valor de 105.000,00 € (cento e cinco mil euros), do espólio e 
arquivo documental afeto ao Jornal Notícias da Covilhã.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO

Aprovar e homologar o auto de vistoria para efeitos de 
liberação parcial da caução prestada no âmbito do contrato 
de Empreitada de Obras de Reabilitação do Edifício para 
instalação do Centro de Inclusão Social da Covilhã, destinada a 
assegurar o cumprimento deste e a boa execução dos trabalhos 
e autorizar a liberação parcial da respetiva caução

Aprovar e homologar o auto de suspensão dos trabalhos da 
Empreitada de Obra de requalificação da Rua 30 de junho 
(EM504) entre a ponte de Cantar Galo e a Capela de São 
Domingos, Covilhã, nos termos conjugados nas alíneas a) do 
artigo 297.º do Código dos Contratos Públicos e elaborado nos 
termos do artigo 369.º do citado código

Aprovar a adjudicação dos Trabalhos Complementares do 
Contrato de Empreitada de Requalificação da Escola Secundária 
Quinta das Palmeiras, no valor de 6.699,29€ + IVA, trabalhos 
que constam da proposta da Fiscalização e são identificados 
nos mapas de quantidades de trabalho, sem prorrogação do 
prazo contratual por se considerar que os trabalhos a adjudicar 
serão executados em simultâneo com os trabalhos contratuais 
não prejudicando o normal desenvolvimento do plano de 
trabalhos aprovado

Aprovar a adjudicação dos Trabalhos Complementares 
do Contrato de Empreitada de Requalificação da Escola 
Secundária Quinta das Palmeiras, no valor de 9.117,60 € + 
IVA, trabalhos que constam da proposta da Fiscalização e são 
identificados nos mapas de quantidades de trabalho; e
Autorizar a prorrogação do prazo contratual em 15 dias
Aprovar a adjudicação dos Trabalhos Complementares do 
Contrato de Empreitada de Obra de requalificação da Rua 30 de 
junho (EM504) entre a ponte de Cantar galo e a Capela de São 
Domingos, Covilhã, no valor de 2.501,25€ + IVA, trabalhos 
que constam da proposta da Fiscalização e são identificados 
nos mapas de quantidades de trabalho; e
Autorizar a prorrogação do prazo contratual em 5 dias

Aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da 
Empreitada de Obras de Trabalhos de Drenagem Pluvial na 
Rua do Comércio, Bairro de St.º António Covilhã, no valor de 
6.420,98 € + IVA, tendo por base o modelo contratualmente 
estabelecido e o plano de pagamento aprovado e em vigor à 
data do cálculo

Aprovar o cálculo de revisão extraordinária de preços da 
Empreitada de Obras de Requalificação do Miradouro do 
Covão, no valor de 66.060,94 € + IVA, tendo por base o 
modelo contratualmente estabelecido e o plano de pagamento 
aprovado e em vigor à data do cálculo

Aprovar o cálculo provisório de revisão de preços da 
Empreitada de Obras de Requalificação da Escola Secundária 
Quinta das Palmeiras, no valor de 11.388,77 € + IVA, tendo 
por base o modelo contratualmente estabelecido e o plano de 
pagamento aprovado e em vigor à data do cálculo

Aprovar e homologar o auto de receção provisória total dos 
trabalhos da Empreitada da Obra de Implantação da Ciclovia 
da Rede Ciclável da cidade da Covilhã

Aprovar e homologar o auto de receção provisória total dos 
trabalhos da Empreitada de Obras de Construção na área 
envolvente à Rotunda Ferro/Peraboa
Aprovar e homologar o auto de receção provisória dos trabalhos 
da Empreitada de Obras de Reabilitação do Edifício da Escola 
Secundária Frei Heitor Pinto – Restauro de Pavimentos 
Existentes

Aprovar e homologar a conta final da Empreitada de Obras de 
Execução da Escadaria em São Domingos - Cantar Galo

Aprovar e homologar a conta final da Empreitada de Obras de 
Requalificação do Miradouro do Covão

Aprovar e homologar o auto de receção definitiva da 
Empreitada de obras de Beneficiação da Drenagem de Esgoto 
Doméstico nas Instalações da Extensão de Saúde de Vila do 
Carvalho
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Autorizar a ampliação da rede de iluminação pública na 
Travessa das Hortas do Rego – Estrada Municipal 510, 63 
PT – Erada; aprovar o orçamento apresentado pela E-Redes; 
e autorizar a despesa no valor de 0,00 €, valor que inclui 
IVA, constituindo como despesa o consumo futuro de 
energia elétrica consumida com o funcionamento da rede de 
iluminação pública

Aprovar a alteração do ordenamento do estacionamento na Av. 
8 de março – Bairro S. Salvador – Teixoso:
- Reconversão do lugar de estacionamento em causa em lugar 
de estacionamento público de uso generalizado, sem restrições, 
devendo para isso ser removida a placa adicional, com a 
inscrição AMBULÂNCIA E VEICULOS DE TRANSPORTE 
DE DOENTES NÂO URGENTES 1 LUGAR, que se encontra 
fixa ao sinal vertical de trânsito H1A - Estacionamento 
autorizado; e
Revogar a deliberação de Câmara Municipal de 06.junho.2022

Aprovar o ordenamento do trânsito no Largo do Cabecinho – 
Sobral de São Miguel:
- Colocação de sinalização vertical de trânsito de proibição 
- C16 - Paragem e estacionamento proibidos - (Indicação 
da proibição permanente de parar ou estacionar quaisquer 
veículos), conforme sinalizado na peça desenhada em anexo

Aprovar o ordenamento do trânsito na Rua Direita – S. Jorge 
da Beira:
- Colocação de sinalização vertical de trânsito de proibiçãoC15 
- Estacionamento proibido (Indicação da proibição permanente 
de estacionar quaisquer veículos) em ambos os sentidos da rua 
Direita, onde a plataforma da rua é mais estreita, conforme 
sinalizado na peça desenhada em anexo
Aprovar o ordenamento do estacionamento público na Rua 
Conde Ericeira - Covilhã:
- Colocação de sinalização vertical de trânsito de informação 
- H1 - estacionamento autorizado, complementada com a peça 
desenhada anexada à mesma etapa, com correção da inscrição 
na placa adicional para USO EXCLUSIVO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS e a colocação de uma segunda placa adicional 
com a inscrição 4 lugares

Aprovar o ordenamento do trânsito no Largo da Estação - 
Covilhã:
- Para melhor regulamentação da circulação de viaturas no 
largo da estação que seja complementada a sinalização vertical 
de trânsito existente com mais dois sinais verticais de trânsito 
de proibição C1 - Sentido proibido (Indicação da proibição de 
transitar no sentido para o qual o sinal está orientado) e mais 
dois sinais verticais de trânsito de informação H7 - Passagem 
para peões (Indicação da localização de uma passagem para 
peões), colocados em postes e na base destes será colocada 
balizas cilíndricas refletoras. No pavimento do largo da estação 
será colocada sinalização horizontal de trânsito a marca M15A 
- Setas de seleção (Utilizam-se para orientar os sentidos de 
trânsito na proximidade de cruzamentos ou entroncamentos e 
significam, quando apostas em vias de trânsito delimitadas por 

linhas contínuas, obrigatoriedade de seguir no sentido ou num 
dos sentidos por ela apontada, esta seta pode ser antecedida de 
outra com igual configuração e com função de pré-aviso, as 
quais podem conter a indicação de via sem saída), conforme 
sinalizado na peça desenhada em anexo

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO 
SOCIAL E DESPORTO

Aprovar a atribuição de subsídio no valor total de 8.372,90 € 
(oito mil, trezentos e setenta e dois euros e noventa cêntimos) 
de acordo com o quadro anexo

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração e apoio 
entre o Município da Covilhã e o Centro Social Comunitário 
do Peso, sendo o montante máximo a transferir no valor de 4 
326,96 € (quatro mil, trezentos e vinte e seis euros e noventa 
e seis cêntimos), repartidos por frações mensais de 393,36 € 
(trezentos e noventa e três euros e trinta e seis cêntimos), para 
assegurar o acompanhamento do serviço de refeições no Ano 
Letivo 2022/2023

Aprovar a celebração de protocolo de colaboração e apoio 
entre o Município da Covilhã e o Centro Social de Vales do 
Rio, sendo o montante máximo a transferir no valor de 4 
326,96 € (quatro mil, trezentos e vinte e seis euros e noventa 
e seis cêntimos), repartidos por frações mensais de 393,36 € 
(trezentos e noventa e três euros e trinta e seis cêntimos), para 
assegurar o acompanhamento do serviço de refeições no Ano 
Letivo 2022/2023
Desencadear o procedimento de elaboração do projeto de 
Regulamento Municipal - Programa Covilhã Mais Social; e 
Sem prejuízo da apresentação de sugestões no âmbito 
da consulta pública a que será submetido o projeto de 
regulamento, os interessados possam constituir-se como 
tal e apresentar os seus contributos para a elaboração do 
regulamento administrativo municipal em apreço, fixando-
se para tal o prazo de dez dias úteis contados a partir da 
publicitação da deliberação no Boletim Municipal da Covilhã 
e na página da internet do município, através de proposta 
contendo nome completo, morada ou sede, profissão e número 
de identificação fiscal. Os contributos deverão ser dirigidos ao 
Presidente da Câmara, e remetidos para o seguinte endereço 
eletrónico: info@cm-covilha.pt, ou entregues pessoalmente, 
no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do 
presente Aviso no Boletim Municipal e na página de internet 
do município, nas instalações do Balcão Único da Câmara 
Municipal da Covilhã

Atribuir a habitação municipal sita na Urbanização das 
Nogueiras, Lote 7, 2.º Dt., Teixoso (T2), ao munícipe António 
Cardoso do Vale Gomes

Atribuir a habitação municipal sita Rua das Cerzideiras, Bloco 
19, 1.º Dt., Boidobra (T3), ao munícipe Bruno Miguel Sérvio 
Simões
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Atribuir a habitação municipal sita na Rua Nova do Ribeiro da 
Relva, Bloco B, 1º Direito, Vila do Carvalho, (T3), à munícipe 
Francisca Augusta de Sousa Sampaio Pires

Atribuir a habitação municipal sita na Urbanização das 
Nogueiras, Lote 14, r7chão Esq., Teixoso (T2), à munícipe 
Águeda Quintela Mesquita

Atribuir a habitação municipal sita na Urbanização das 
Nogueiras, Lote 11, 2.º Esq., Teixoso (T3), ao munícipe 
Feliciano Vicente Cardoso

Atribuir a habitação municipal sita no Bairro do Cabeço, Rua 
do campo, Bloco 21C, 1.º Fte., Tortosendo (T1), ao munícipe 
Joaquim Alexandre Seixas Maia

Atribuir a habitação municipal sita no Bairro do cabeço, 
Bloco 1, 23ª, 3.º Esq., Tortosendo (T2), ao munícipe Fernando 
Vicente Campanudo
Aprovar a celebração do Protocolo de Apoio a entre o 
Município da Covilhã e o Agrupamento 1304 – Corpo Nacional 
de Escutas, tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades 
culturais desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do 
evento Desfile Carnaval do Mundo – Carnaval da Neve 2023, 
através da atribuição de uma comparticipação financeira no 
montante de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sendo 
1.500,00€ (mil e quinhentos euros) liquidados à data de 
assinatura do protocolo e os restantes 1.000,00€ (mil euros) 
a liquidar até ao final do mês de março de 2023, mediante a 
apresentação de comprovativos relativos à despesa total

Aprovar a celebração do Protocolo de Apoio a entre o Município 
da Covilhã e a Associação Recreativa Musical Covilhanense 
– Banda da Covilhã, tendo por objeto o apoio no âmbito das 
atividades culturais desenvolvidas por si, nomeadamente a 
realização do evento Desfile Carnaval do Mundo – Carnaval 
da Neve 2023, através da atribuição de uma comparticipação 
financeira no montante de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 
euros), sendo 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) liquidados 
à data de assinatura do protocolo e os restantes 1.000,00€ 
(mil euros) a liquidar até ao final do mês de março de 2023, 
mediante a apresentação de comprovativos relativos à despesa 
total

Aprovar a celebração do Protocolo de Apoio a entre o 
Município da Covilhã e Grupo Instrução do Rodrigo, 
tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades culturais 
desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do evento 
Desfile Carnaval do Mundo – Carnaval da Neve 2023, através 
da atribuição de uma comparticipação financeira no montante 
de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sendo 1.500,00€ 
(mil e quinhentos euros) liquidados à data de assinatura do 
protocolo e os restantes 1.000,00€ (mil euros) a liquidar até 
ao final do mês de março de 2023, mediante a apresentação de 
comprovativos relativos à despesa total

Aprovar a celebração do Protocolo de Apoio a 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 
Desfile Carnaval do Mundo – Carnaval da Neve 2023, através 
da atribuição de uma comparticipação financeira no montante 
de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sendo 1.500,00€ 
(mil e quinhentos euros) liquidados à data de assinatura do 
protocolo e os restantes 1.000,00€ (mil euros) a liquidar até 
ao final do mês de março de 2023, mediante a apresentação de 
comprovativos relativos à despesa total

Aprovar a celebração do Protocolo de Apoio a entre o Município 
da Covilhã e o Grupo Recreativo Vitória de Santos António, 
tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades culturais 
desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do evento 
Desfile Carnaval do Mundo – Carnaval da Neve 2023, através 
da atribuição de uma comparticipação financeira no montante 
de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sendo 1.500,00€ 
(mil e quinhentos euros) liquidados à data de assinatura do 
protocolo e os restantes 1.000,00€ (mil euros) a liquidar até 
ao final do mês de março de 2023, mediante a apresentação de 
comprovativos relativos à despesa total
Aprovar a celebração do Protocolo de Apoio a 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 Desfile Carnaval do Mundo – Carnaval da Neve 2023, 
através da atribuição de uma comparticipação financeira no 
montante de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sendo 
1.500,00€ (mil e quinhentos euros) liquidados à data de 
assinatura do protocolo e os restantes 1.000,00€ (mil euros) 
a liquidar até ao final do mês de março de 2023, mediante a 
apresentação de comprovativos relativos à despesa total

Aprovar a celebração do Protocolo de Apoio a entre o 
Município da Covilhã e a Associação Desportiva e Cultural 
de Orjais, tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades 
culturais desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do 
evento Desfile Carnaval do Mundo – Carnaval da Neve 2023, 
através da atribuição de uma comparticipação financeira no 
montante de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sendo 
1.500,00€ (mil e quinhentos euros) liquidados à data de 
assinatura do protocolo e os restantes 1.000,00€ (mil euros) 
a liquidar até ao final do mês de março de 2023, mediante a 
apresentação de comprovativos relativos à despesa total

Aprovar a celebração do Protocolo de Apoio a entre o Município 
da Covilhã e o Grupo Educação e Recreio Campos Melo, 
tendo por objeto o apoio no âmbito das atividades culturais 
desenvolvidas por si, nomeadamente a realização do evento 
Desfile Carnaval do Mundo – Carnaval da Neve 2023, através 
da atribuição de uma comparticipação financeira no montante 
de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sendo 1.500,00€ 
(mil e quinhentos euros) liquidados à data de assinatura do 
protocolo e os restantes 1.000,00€ (mil euros) a liquidar até 
ao final do mês de março de 2023, mediante a apresentação de 
comprovativos relativos à despesa total

Aprovar a celebração de Protocolo de Parceria entre o 
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Município da Covilhã, a Freguesia da Erada, a Universidade 
da Beira Interior e a Associação de Apoio à População 
Eradense, e tem o objetivo de promover a autonomia, a saúde 
e o bem-estar das pessoas que dele irão usufruir, no âmbito do 
Programa Piloto MAIS - Movimento e Autonomia para Idosos 
com Saúde e estabelece as condições gerais de cooperação nos 
domínios das competências estabelecidas entre as partes

Aprovar a celebração do Aditamento ao Contrato Programa 
N.º 11156P202202, a celebrar entre o Município da Covilhã e 
o Rancho Folclórico do Refúgio, no que respeita às cláusulas 
1.ª, 2.ª, 12.ª e 13.ª

Aprovar a celebração de Protocolo entre o Município da 
Covilhã e a Associação Cultural Desportiva Paulense – Banda 
Filarmónica do Paul, através da de uma comparticipação 
financeira no montante de 1235,06€ (mil, duzentos e trinta 
e cinco euros e seis cêntimos) para apoio às atividades 
desenvolvidas no presente ano

Aprovar a celebração de Protocolo de Apoio a celebrar entre 
o Município da Covilhã e o Rancho Folclórico do Ourondo, 
através da atribuição de uma comparticipação financeira no 
montante global de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros), 
para apoio nas despesas inerentes às atividades a desenvolver 
no âmbito da Geminação com a Commune de Berstett

Aprovar a celebração de Protocolo de Apoio entre o Município 
da Covilhã e a Associação de Diabéticos da Serra da Estrela, 
através de uma comparticipação financeira no montante de 
3.015,51€ (três mil e quinze euros e cinquenta e um cêntimos), 
para apoio na execução das suas atividades

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, Júlio Manuel Sousa Costa, Diretor do 
Departamento de Finanças e Modernização Administrativa, o 
subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, aos 11 de novembro de 2022.

O Presidente da Câmara,
 Vítor Manuel Pinheiro Pereira
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- DIVISÕES DE LICENCIAMENTO E GESTÃO 
URBANÍSTICA

Publicidade das deliberações - Artigo 56...º 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

2022/11/09 DES INDEFERIDO 3549/22 2022/07/21 81/20

JOÃO MANUEL NASCIMENTO 
DIAS 
LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO EM MORADIA 
UNIFAMILIAR

QUINTA NOVA, TEIXOSO 
COVILHÃ E CANHOSO

Rejeição liminar de pedido 
de legalização.

2022/11/09 DES INDEFERIDO 5360/22 2022/11/02 290/02

ÂNGELA YOLANDA SILVA 
ARAÚJO 
AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO 
EM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR

NAVE DA AREIA, LOTE 21 
CORTES DO MEIO Projeto de arquitetura.

2022/11/09 DES DEFERIDO 4931/22 2022/10/10 48/95

JOAQUIM CARAPITO 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR (3 FOGOS) 
-  LICENCIAMENTO DE 
OBRAS DE EDIFICAÇÃO 
(PROJETO DE ARQUITETURA 
- APERFEIÇOAMENTO DO 
PEDIDO)

RUA JOSÉ CAETANO JÚNIOR, N.º 60, 
BAIRRO MUNICIPAL, RUA N.º 7 
COVILHÃ E CANHOSO

Pedido de legalização com 
execução de obras.

2022/11/09 DES DEFERIDO 5061/22 2022/10/14 84/22

OLINDA MARIA FERREIRA 
PRATA 
SUBSTITUIÇÃO DE 
COBERTURA DE EDIFÍCIO DE 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

TRAVESSA DAS LAGES, N.º 12 
ORJAIS Projeto de arquitetura.

2022/11/09 DES DEFERIDO 5349/22 2022/11/02 111/21
CATARINA RODRIGUES 
GONÇALVES 
MORADIA UNIFAMILIAR

RUA VIRIATO, N.º 12, PINHAL DO 
GAITEIRO, BAIRRO DA BIQUINHA 
COVILHÃ E CANHOSO

Ocupação da via pública.

2022/11/09 DES DEFERIDO 5328/22 2022/11/02 411/22DIV DIAS ÚTEIS, LDA. 
ARMAZÉM

RUA DA INDÚSTRIA N.º 12, SENHOR 
DE JESUS, ESTRADA DE ALDEIA DO 
CARVALHO 
COVILHÃ E CANHOSO

Pedido de certidão.

2022/11/09 DES DEFERIDO 5074/22 2022/10/14 68/99
JOSÉ AFONSO ANTUNES 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR

TRAVESSA DO FORNO, N.ºS 48 E 58, 
TEIXOSO 
TEIXOSO E SARZEDO

Projeto de arquitetura.

2022/11/09 DES DEFERIDO 5179/22 2022/10/24 391/22DIV

RICARDO JORGE SOARES 
VIANA 
OBRAS DE ESCASSA 
RELEVÂNCIA URBANÍSTICA

RUA CONSELHEIRO ANTÓNIO 
PEDROSO DOS SANTOS, N.º 1 E 5 
COVILHÃ E CANHOSO

Ocupação da via pública.

2022/11/11 DES DEFERIDO 5462/22 2022/11/08 204/18

SÉRGIO MIGUEL RAMOS 
PINHEIRO 
LEGALIZAÇÃO DE PAVILHÃO 
DESTINADO A CÂMARA 
FRIGORÍFICA

CAMINHO DAS QUINTARIAS, N.º 3 
VALE FORMOSO E 
ALDEIA DO SOUTO

Autorização de utilização.

2022/11/11 DES DEFERIDO 5429/22 2022/11/07 68/22

MARCO PAULO BERNARDO 
ARAÚJO 
ALVARÁ DE OBRAS DE 
EDIFICAÇÃO

RUA CHÃO DO MOINHO, CASEGAS 
CASEGAS E OURONDO

Emissão de alvará de 
licença.

2022/11/11 DES DEFERIDO 5412/22 2022/11/04 81/96
JOSÉ DA NAVE BAPTISTA 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
UNIFAMILIAR

RUA DO PINHEIRO, N.º 11, VALE 
FORMOSO 
VALE FORMOSO E 
ALDEIA DO SOUTO

Autorização de utilização.

2022/11/13 DES INDEFERIDO 5348/22 2022/11/02 231/16

CHERRY DELIGHT HOUSE, 
LDA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO DE TAXAS

RUA DR. JOSÉ CARVALHO,  N.º 71 
PAUL

Isenção ou redução de 
taxas.

2022/11/13 DES DEFERIDO 5483/22 2022/11/09 171/19

FREGUESIA DE BARCO E 
COUTADA 
CENTRO INTERPRETATIVO E 
ETNOGRÁFICO DO AZEITE

RUA DAS LARANJEIRAS/RUA 
DIREITA N.º 14, COUTADA 
BARCO E COUTADA

Isenção de taxas.

2022/11/13 DES DEFERIDO 5533/22 2022/11/10 49911

CARLOS MANUEL LOURENÇO 
PRAZERES 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
BIFAMILIAR

RUA DO PIO N.º 24, GIBALTAR, 
TEIXOSO 
TEIXOSO E SARZEDO

Constituição de prédio 
em regime de propriedade 
horizontal.

2022/11/13 DES DEFERIDO 5379/22 2022/11/03 10/83

FÁBRICA DA IGREJA 
PAROQUIAL ALDEIA DE SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS 
RECONSTRUÇÃO DE CENTRO 
SOCIAL PAROQUIA - PEDIDO 
DE ISENÇÃO DE TAXAS

JUNTO À EM, LARGO DA SOBREIRA 
ALDEIA DE S. FRANCISCO DE ASSIS

Pedido de isenção de taxas 
referente a concessão de 
autorização de utilização.

2022/11/13 DES DEFERIDO 5245/22 2022/10/25 124/22

GP BULDING, LDA.
CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E 
PISCINA

ALAMEDA  DOS  TEUCRIUNS, N.º 9 
TEIXOSO E SARZEDO

Atribuição de número de 
polícia.

2022/11/13 DES INDEFERIDO 5260/22 2022/10/26 108/20
LEITÃO RODRIGUES - 
UNIPESSOAL, LDA. 
HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR

ESTRADA DO SINEIRO, N.ºS 15, 17, 
19, 21 E SÓTÃO 
COVILHÃ E CANHOSO

Autorização de utilização.
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Deliberação Requerimento Processo Requerente Principal/
Residência Local da Obra/Descrição Resumo da 

informaçãoData Tipo Resultado Número Data Número

2022/11/13 DES DEFERIDO 5427/22 2022/11/04 170/20

MÁRCIO JOSÉ ESTEVES DOS 
REIS 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE 
TAXAS

LARGO DA RAMALHA, N.º 25 
COVILHÃ E CANHOSO

Isenção de taxas da 
concessão de autorização 
de utilização.

2022/11/14 DES DEFERIDO 5587/22 2022/11/11 80/21

CONSELHO DIRECTIVO DOS 
BALDIOS DA ERADA 
ARRANJO URBANÍSTICO DOS 
TRIGAIS – ZONA DE LAZER E 
EDIFÍCIOS DE APOIO

FIGUEIRAS 
ERADA 

Prorrogação de prazo 
para dar cumprimento a 
notificação.

2022/11/14 DES DEFERIDO 5523/22 2022/11/10 79

JOÃO DUARTE PEREIRA 
LEITAO 
ALTERAÇÃO AO 
LOTEAMENTO, LOTE 1

BOIDOBRA 
BOIDOBRA Prorrogação de prazo para 

dar resposta a notificação.

2022/11/14 DES DEFERIDO 4770/22 2022/09/29 174/05

JOÃO JOSÉ DUARTE DOS 
PRAZERES 
LEGALIZAÇÃO DE UMA CASA 
DE ARRUMOS - EXPOSIÇÃO

SÍTIO DO ESPERTIM, N.º 10 
TORTOSENDO Legalização.

2022/11/14 DES DEFERIDO 5590/22 2022/11/14 51679

VESTICON - INDÚSTRIA DE 
CONFECÇÕES E VESTUÁRIO, 
LDA. 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 
INDUSTRIAL (CONFEÇÃO - 
AVERBAMENTO DE ALVARA

SÃO TIAGO - BAIRRO DO CABEÇO 
TORTOSENDO

Averbamento de 
titularidade do alvará de 
licença de utilização.

2022/11/14 DES DEFERIDO 5557/22 2022/11/11 312/17 JORGE SOARES CASACA 
LEGALIZAÇÃO

SÍTIO DA AÇORDA, 26  
RESIDENCIAL ESTRELA DO ZÊZERE 
ORJAIS

Prorrogação de prazo.

2022/11/14 DES DEFERIDO 5484/22 2022/11/09 81/20

JOÃO MANUEL NASCIMENTO 
DIAS 
LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO EM MORADIA 
UNIFAMILIAR

QUINTA NOVA, TEIXOSO 
COVILHÃ E CANHOSO Prorrogação de prazo.

2022/11/14 DES DEFERIDO 5532/22 2022/11/10 49911

CARLOS MANUEL LOURENCO 
PRAZERES 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
BIFAMILIAR

RUA DO PIO, N.º 24, GIBALTAR, 
TEIXOSO 
TEIXOSO E SARZEDO

Prorrogação de prazo.

2022/11/15 DES DEFERIDO 5071/22 2022/10/14 4169

PORTORESERVA 
INVESTIMENTO, LDA. 
REMODELAÇÃO DE 
UM EDIFICIO FABRIL 
- LICENCIAMENTO DE 
OBRAS DE EDIFICAÇÃO 
(PROJETO DE ARQUITETURA 
- APERFEIÇOAMENTO DO 
PEDIDO)

RUA CAPITÃO JOÃO DE ALMEIDA
COVILHÃ E CANHOSO Projeto de arquitetura.

2022/11/15 DES DEFERIDO 5506/22 2022/11/09 41339 ALBINO AFONSO SANTARÉM 
MORADIA

RUA AUGUSTO LOPES TEIXEIRA, 
N.º 59 E N.º 61 - POUSADINHA 
CANTAR-GALO E 
VILA DO CARVALHO

Autorização de utilização.

2022/11/15 DES DEFERIDO 5581/22 2022/11/11 120/18

CONSTRUÇÕES FERNANDES 
& F. S.A. 
CONSTRUÇÃO DE UM 
EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR

URB. RIBEIRO DE FLANDRES, 
LOTE 24 
COVILHÃ E CANHOSO

Autorização de utilização.

2022/11/15 DES DEFERIDO 5621/22 2022/11/15 328

JOSÉ MARTINS ROCHA 
MORAIS 
ALTERAÇÃO DO 
LOTEAMENTO DA QUINTA DA 
VÁRZEA

QUINTA DA VÁRZEA 
TEIXOSO E SARZEDO Prorrogação de prazo.

2022/11/15 DES DEFERIDO 5070/22 2022/10/14 108/22

PORTORESERVA 
INVESTIMENTO, LDA. 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
MULTIFAMILIAR (8 FOGOS) 
- LICENCIAMENTO DE 
OBRAS DE EDIFICAÇÃO 
(PROJETO DE ARQUITETURA 
- APERFEIÇOAMENTO DO 
PEDIDO)

FONTE DO LAMEIRO 
COVILHÃ E CANHOSO Projeto de arquitetura.

2022/11/15 DES DEFERIDO 5419/22 2022/11/04 171/21

ÂNGELA CRISTINA MADEIRA 
VIOLA 
AUTORIZAÇÃO DE 
UTILIZAÇÃO (N.º 1 DO 
ART.º 62.º DO RJUE - 
APERFEIÇOAMENTO DO 
PEDIDO)

AVENIDA SÃO SALVADOR, N.º 49 
TEIXOSO E SARZEDO Autorização de utilização.

2022/11/16 DES DEFERIDO 5490/22 2022/11/09 299/98

AQUILINO GOMES SILVA, 
UNIPESSOAL, LDA. 
AVERBAMENTO - 
REQUERENTE OU 
COMUNICANTE

QUINTA DAS POLDRAS LOTE 15 
SÃO MARTINHO Averbamento do processo

2022/11/17 DES DEFERIDO 5478/22 2022/11/09 329/17 EUGÉNIO LUÍS SÁ GASPAR 
PRÉDIO HABITACIONAL

TRAVESSA DA FONTE SANTA, N.º 2 
COVILHÃ E CANHOSO Ocupação de via pública.

2022/11/17 DES DEFERIDO 5631/22 2022/11/15 149/21
JOÃO MANUEL DOS SANTOS 
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E 
PISCINA

SÍTIO DAS VINHAS - RUA DA FONTE 
VELHA 
DOMINGUISO

Licenciamento.
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2022/11/17 DES DEFERIDO 5489/22 2022/11/09 104/22

MARIA MANUELA MATIAS 
NUNES TOMÉ 
LEGALIZAÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE 
ARRECADAÇÃO AGRÍCOLA

MEÇÕES 
FERRO Autorização de utilização.

2022/11/17 DES DEFERIDO 5494/22 2022/11/09 16590

ANTÓNIO NUNES PIMENTA E 
OUTROS 
INÍCIO DE OBRAS 
SUBMETIDAS A 
LICENCIAMENTO/
COMUNICAÇÃO PRÉVIA

RUA MATEUS FERNANDES, N.º 52 
COVILHÃ E CANHOSO Ocupação de via pública.

2022/11/18 DES DEFERIDO 5570/22 2022/11/11 56/22

SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DA COVILHÃ 
SERVIÇOS - UNIDADE DE 
CUIDADOS CONTINUADOS 
INTEGRADOS

SERRA OU QUINTA DO RIBEIRO DA 
ÁGUA ALTA 
COVILHÃ E CANHOSO

Isenção de taxas.

2022/11/18 DES INDEFERIDO 5619/22 2022/11/15 136/03

ANTÓNIO JOSÉ RAMOS 
SARDINHA 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE 
TAXAS

TRAVESSA DA TRAPA 
COVILHÃ E CANHOSO Isenção de taxas.

2022/11/18 DES DEFERIDO 5542/22 2022/11/10 391/22DIV

RICARDO JORGE SOARES 
VIANA 
PEDIDO DE REDUÇÃO DO 
VALOR DAS TAXAS

RUA CONSELHEIRO ANTÓNIO 
PEDROSO DOS SANTOS, N.º1 E 5 
COVILHÃ E CANHOSO

Isenção de taxas em 50 % 
do valor.

2022/11/18 DES DEFERIDO 5239/22 2022/10/25 161/18

SAMIRI - CONSTRUÇÕES - 
UNIPESSOAL, LDA. 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
- OBRAS DE EDIFICAÇÃO - 
JUNÇÃO DE ELEMENTOS, EM 
RESPOSTA À NOT.

RUA RIBEIRA DE ÁGUA ALTA, 
N.º 18, CAPELA OU POLITO, 
COVILHÃ 
COVILHÃ E CANHOSO

Licença especial para 
conclusão de obras.

2022/11/18 DES DEFERIDO 5662/22 2022/11/16 134/22

ANTÓNIO JOSÉ MARROCANO 
AFONSO 
ALTERAÇÃO DE UMA 
MORADIA UNIFAMILIAR

SÍTIO DE ALVARES 
FERRO Projeto de arquitetura.

2022/11/18 DES DEFERIDO 5668/22 2022/11/16 276/17

JOÃO PEDRO DE MATOS 
COELHO 
RECONSTRUÇÃO, 
ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO 
E MUDANÇA DE USO DE 
EDIFÍCIO

LARGO DA INFANTARIA XXI, N.ºS 
28 A 32, COVILHÃ 
COVILHÃ E CANHOSO

Redução do valor de taxas 
em 50%.

2022/11/18 DES DEFERIDO 5584/22 2022/11/11 48488

MESSIAS DE JESUS FERREIRA 
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO 
(FRAÇÕES C E D), GARAGEM 
(FRAÇÃO B) E ARRUMOS 
(FRAÇÃO A)

RUA DAS AMOREIRAS, N.º 27 
TEIXOSO E SARZEDO Pedido de legalização.

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: Câmara Municipal / Departamento de Administração Geral e Coordenação Jurídica / 
Divisões de Licenciamento e Gestão Urbanística | TIRAGEM: 1.500 exemplares.


