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CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL

CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal
da Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal
da Covilhã, em reunião ordinária realizada em 02 de Outubro de
2006, tomou as seguintes deliberações destinadas a terem eﬁcácia
externa:
DESPACHOS
A Câmara deliberou ratiﬁcar os seguintes despachos do Senhor
Vice-Presidente:
1-24/08/2006 – que aprova o programa de concurso e o caderno
de encargos para a empreitada de loteamento C da zona industrial
do Tortosendo, bem como a abertura de concurso limitado com
consulta às seguintes empresas: Construções António Joaquim
Maurício, Lda.; José Manuel P. Madaleno; Botão Bidarra, Lda.;
José Manuel Proença Pinto e Lambelho & Ramos, Lda.;
2-05/09/2006 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento e entrega de 650 toneladas de massa
asfáltica a quente para pavimentação do caminho de ligação da Rua
da Calva/EB1 de S. Domingos, bem como a abertura de concurso por
consulta prévia às seguintes ﬁrmas: Construções António Joaquim
Maurício, Lda.; Lambelho & Ramos, Lda.; Valério & Valério,
Lda.; Alves Ribeiro, SA e Lena Engenharia & Construções, SA.;
3-09/09/2006 - que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, do estabelecimento “Rocket Bar” até às 03:00 horas,
do dia 26/09/2006, em virtude da realização de uma festa;
4-27/09/2006 – que, no âmbito da realização de mais uma edição
da Feira de Saldos & Promoções da Covilhã, autoriza a colocação
de 2 painéis e 2 faixas, em vários locais da cidade, pela ANIL
– Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios, bem como a
isenção das taxas municipais a aplicar, ao abrigo da alínea i) do
nº. 1, do artigo 28º do Regulamento de Taxas e Licenças do
Município da Covilhã;
5-27/09/2006 – que autoriza, a título excepcional, que o Continente
Covilhã esteja aberto durante todo o dia 05 de Outubro de 2006,
tendo em consideração que a cidade e a região são de forte atracção
turística nesta época do ano e do interesse que se reveste para a
cidade e região.
A Câmara deliberou ratiﬁcar os seguintes despachos do Senhor
Vereador Luís Barreiros:
1-15/09/2006 – que determina a anulação dos seguintes circuitos
escolares: F05; I5; F19; I6; F27; F28; I2; I4 e I7, nos termos da
informação nº. 450 da DIESC, documento que ﬁca apenso à acta;
2-20/09/2006 – que concorda com o aditamento ao circuito escolar
F03 (Castanheiras - Peraboa), o qual terá um acréscimo de € 5,00/dia;
3-20/09/2006 – que concorda com o aditamento ao circuito escolar
F12 (Minas – Barroca – EB1 Barroca), o qual terá um acréscimo
de € 6,50/dia;
4-25/09/2006 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento de equipamento para apetrechamento
do restaurante/bar da Ponte do Rato, na Covilhã, bem como a
abertura de concurso limitado com consulta às seguintes entidades:
Gonçalves & Gonçalves, Lda.; Frimaqotel; Frisil; Vabrisotel, Lda.;
Maﬁrol, Lda.; Utilmaquina, Lda. e Gigotel, Lda.;
5-25/09/2006 – que aprova o programa de concurso e o caderno
de encargos para o fornecimento, montagem e infra-estruturas de
um parque infantil do Bairro da Penhassol, nas Penhas da Saúde,
bem como a abertura de concurso por consulta prévia às seguintes
ﬁrmas: Consorcil, Lda.; Urban, Lda.; CRP, Lda. e Veco, Lda.;
6-25/09/2006 – que aprova o programa de concurso e o caderno
de encargos para adjudicação do circuito especial de transporte
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escolar 2006/2007 nº. F36, bem como a abertura de concurso por
consulta prévia às seguintes ﬁrmas: Jaime Lopes Dias, Lda.; Auto
Táxis Teixosense, Lda.; Pedro Antunes Inácio & Licínia, Lda. e
Joaquim Monteiro dos Santos;
7-29/09/2006 – que determina a adjudicação, através do
procedimento por ajuste directo, da elaboração do projecto de
alargamento e consolidação da Ponte do Paúl, ao Sr. Eng. Luciano
Lobo, pelo valor de 20.000,00 Euros + IVA.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL E FINANÇAS
Análise e Deliberação sobre o Posicionamento do Município da
Covilhã relativamente à Proposta da Lei das Finanças Locais
A Câmara deliberou aprovar a Moção de Censura pela proposta da
nova Lei das Finanças Locais, apresentada pelo Governo, devendo
a mesma ser enviada às entidades competentes.
Protocolos de Acordo para a Delegação de Actos de Competência
da Câmara Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia
A Câmara deliberou aprovar a celebração dos protocolos de acordo
para a delegação de actos de competência da Câmara Municipal
da Covilhã para as juntas de freguesia a seguir mencionadas,
devidamente autorizadas pelas respectivas assembleias de freguesia,
com os objectivos e transferências de verbas, que também se
indicam:
JUNTA DE
FREGUESIA

OBJECTIVO

VERBA A
TRANSFERIR

Aldeia de São
Francisco de
Assis

Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
funcionamento das actividades
lectivas e não lectivas no Jardimde-infância da Barroca Grande,
no período compreendido entre
01/09/2006 e 31/07/2007

€ 5.984,33

Aldeia de São
Francisco de
Assis

Contratação de 2 trabalhadoras
não docentes para assegurarem
o prolongamento de horário no
Jardim-de-infância da Barroca
Grande, no período compreendido
entre 11/09/2006 e 31/07/2007

€ 8.680,52

Aldeia de São
Francisco de
Assis

Desmatação de taludes, bermas
e valetas na EM 512 (entre a
Ribeira do Porcim e a Barroca
Grande), numa extensão de 6 Km
nas 2 bermas

€ 8.099,17
+ IVA à
taxa em
vigor

Aldeia de
Souto

Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de Aldeia de
Souto, no período compreendido
entre 11/09/2006 e 31/07/2007

€ 4.340,26

Boidobra

Contratação de 2 trabalhadoras
não docentes para assegurarem
o prolongamento de horário
nos Jardins-de-infância da
Boidobra e Alâmpada, no período
compreendido entre 11/09/2006 e
31/07/2007

€ 8.680,52

Canhoso

Contratação de 2 trabalhadoras
não docentes para assegurarem
o prolongamento de horário no
Jardim-de-infância do Canhoso,
no período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007

€ 8.680,52

Cantar Galo

Casegas

Conceição

Coutada

Orjais

Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de Cantar
Galo, no período compreendido
entre 11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de Casegas,
no período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 4 trabalhadoras
não docentes para assegurarem
o prolongamento de horário nos
Jardins-de-infância dos Penedos
Altos e Rodrigo, no período
compreendido entre 11/09/2006
e 31/07/2007
Colocação de um depósito de
água com a capacidade de 25 m3 e
pavimentação do Largo da Capela
de São Sebastião
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de Orjais,
no período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007

€ 4.340,26

S. Martinho

€ 4.340,26

Sobral de S.
Miguel

€ 17.361,04

Sobral de S.
Miguel

€ 25.000,00

Teixoso

€ 4.340,26

Ourondo

Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância do Ourondo,
no período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007

€ 4.340,26

Paúl

Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância do Paúl, no
período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007

€ 4.340,26

Peraboa

Peso

Santa Maria

S. Jorge da
Beira

S. Jorge da
Beira

Contratação de 2 trabalhadoras
não docentes para assegurarem
o prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de Peraboa,
no período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância do Peso, no
período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 2 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de S. Silvestre,
no período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de S. Jorge da
Beira, no período compreendido
entre 11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
funcionamento das actividades
lectivas e não lectivas no Jardimde-infância de S. Jorge da Beira,
no período compreendido entre
01/09/2006 e 31/07/2007

€ 8.680,52

Teixoso

Teixoso

Tortosendo

Unhais da
Serra

Vales do Rio
€ 4.340,26

€ 8.680,52

€ 4.340,26

€ 5.984,33

Vale Formoso

Verdelhos

Vila do
Carvalho

Contratação de 5 trabalhadoras
não docentes para assegurarem
o prolongamento de horário nos
Jardins-de-infância do Refúgio
(2), St. António (2) e a Lã e a Neve
(1), no período compreendido
entre 11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de Sobral de S.
Miguel, no período compreendido
entre 11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
funcionamento das actividades
lectivas e não lectivas no Jardimde-infância de Sobral de S. Miguel,
no período compreendido entre
01/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 2 trabalhadoras
não docentes para assegurarem
o prolongamento de horário no
Jardim-de-infância do Teixoso,
no período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
funcionamento das actividades
lectivas e não lectivas no Jardimde-infância do Teixoso, no período
compreendido entre 01/09/2006 e
31/07/2007
Gestão e funcionamento dos
refeitórios dos estabelecimentos
de educação pré-escolar e do
ensino básico
Contratação de 2 trabalhadoras
não docentes para assegurarem
o prolongamento de horário nos
Jardins-de-infância Os Loureiros
e Ovo Mágico, no período
compreendido entre 11/09/2006
e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de Unhais da
Serra, no período compreendido
entre 11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de Vales do
Rio, no período compreendido
entre 11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar
o prolongamento de horário
no Jardim-de-infância de
Vale Formoso, no per íodo
compreendido entre 11/09/2006
e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar o
prolongamento de horário no
Jardim-de-infância de Verdelhos,
no período compreendido entre
11/09/2006 e 31/07/2007
Contratação de 1 trabalhadora
não docente para assegurar
o prolongamento de horário
no Jardim-de-infância de
Vila do Carvalho, no período
compreendido entre 11/09/2006
e 31/07/2007

€ 21.701,30

€ 1.928,96

€ 5.984,33

€ 8.680,52

€ 5.984,33

€ 5.000,00

€ 8.680,52

€ 4.340,26

€ 4.340,26

€ 4.340,26

€ 4.340,26

€ 4.340,26
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Extinção de Garantias Bancárias:
- Empreitada da Obra de Execução dos Acessos à Biblioteca
Municipal
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar
a libertação da garantia bancária prestada no âmbito da empreitada
da obra de execução dos acessos à Biblioteca Municipal, adjudicada
à Conegil, SA.
- Prestação de Serviços de Limpeza do Mercado Municipal
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar
a libertação da garantia bancária prestada no âmbito do contrato de
prestação de serviços de limpeza do edifício do Mercado Municipal,
celebrado com a empresa Number One, Lda.
Centro de Emprego da Covilhã – Iniciativa Local de Emprego
A Câmara, nos termos da alínea a) do nº. 2 do artº. 24º da Portaria
nº. 196-A/2001, deliberou encarregar o DMAGF de emitir parecer
técnico favorável relativamente aos seguintes projectos:
Nº Proc.

Nome da Entidade/do(s) Promotor(es)

059/ILE/06

CMG, Lda.

060/ILE/06

Rui Manuel Silva Morais & Marisa Isabel Silva
Morais

A Câmara, nos termos da alínea a) do nº. 2 do artº. 24º da Portaria
nº. 196-A/2001, deliberou encarregar o DMAGF de emitir parecer
técnico favorável relativamente ao projecto nº. 061/ILE/06, titulado
em nome de Anabela de Carvalho Fonseca Figueiredo.
Empreitada da Obra de Arranjos Exteriores no Cemitério
Municipal – Covilhã – Rescisão de Contrato
A Câmara, com base na proposta do Senhor Vereador Victor
Marques, deliberou rescindir o contrato celebrado com a ﬁrma
Valério e Valério, Lda., no âmbito da adjudicação da empreitada da
obra de arranjos exteriores no Cemitério Municipal da Covilhã.
Concurso Público para a Empreitada da Obra de Reparação
da Estrada Pereiro – S. Jorge da Beira – Reclamação
A Câmara deliberou considerar procedente a reclamação apresentada
pela sociedade Valério & Valério, Lda., pela sua exclusão do
concurso público para a empreitada da obra de reparação da Estrada
Pereiro – S. Jorge da Beira, tendo em conta que:
1-quanto à insuﬁciência das habilitações literárias dos proﬁssionais
dos quadros da empresa, como motivo de exclusão do concurso,
constata-se que os documentos apresentados na candidatura/
proposta do concorrente cumprem o disposto e exigível na alínea
e) do ponto 15 do Programa de Concurso, uma vez apresentados
os certiﬁcados de habilitações literárias dos responsáveis pela
orientação da obra;
2-quanto ao segundo motivo apontado para a exclusão, ou seja, a
não apresentação de obras executadas da mesma natureza da posta a
concurso, de valor não inferior a 170.000,00 Euros, constata-se que
efectivamente foi apresentada uma listagem de obras que menciona
uma obra executada, da mesma natureza da posta a concurso, no
valor de 471.132,68 Euros, embora, a sua certiﬁcação só tenha
acontecido “à posteriori”, em sede de reclamação, tratando-se de
uma obra que é do conhecimento oﬁcioso desta autarquia, uma vez
que foi a própria que aprovou o projecto e cuja ﬁscalização esteve
a cargo dos Serviços Municipalizados da Covilhã.
Entrada em vigor do Novo Regime Tarifário Decorrente do
Decreto-Lei nº. 81/2006, de 20 de Abril.
A Câmara, no seguimento dos pedidos apresentados pelas empresas
ParqC, SA e Consequi, SA para aprovação das condições de
utilização e das novas tabelas de preços a praticar, respectivamente,

31 DE OUTUBRO DE 2006

4

no Parque de Estacionamento Subterrâneo da Praça do Município
e Auto-Silo do Sporting da Covilhã e, no Silo-Auto da Estação,
deliberou aprovar o novo regime tarifário, ao abrigo do nº. 3 do
artigo 2º do DL 81/2006, de 20 de Abril.
Mais foi deliberado, na sequência da entrada em vigor do disposto
no artigo 12º do referido diploma legal, no dia 20 de Julho de
2006, alterar o artigo 6º do Regulamento Geral das Zonas de
Estacionamento Tarifário de Duração Limitada do Município da
Covilhã, concretamente, o nº. 2, para a seguinte redacção: “O
estacionamento da zona condicionada está sujeito ao pagamento
de uma tarifa a estabelecer pelo eventual concessionário, que será
aprovada pela Câmara Municipal, sendo efectuado em fracções de
quinze minutos.”
Foi ainda deliberado remeter a presente deliberação à Assembleia
Municipal da Covilhã para os efeitos previstos no nº. 3 do artigo 2º
do DL 81/2006, de 20 de Abril, e na alínea a) do nº. 2 do artigo 53º,
conjugada com a alínea a) do nº. 6 do artigo 64º da Lei 169/99 de
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002
de 11 de Janeiro.
Aberturas de Concursos:
- Fornecimento do Projecto de Ampliação da Escola Básica do 1º
Ciclo dos Penedos Altos
A Câmara deliberou aprovar o programa de concurso e o caderno
de encargos para o fornecimento do projecto de ampliação da
Escola Básica do 1º Ciclo dos Penedos Altos, bem como a abertura
de concurso por consulta prévia aos seguintes gabinetes: Caíres
Atelier, Lda.; Cartoglobo, Lda. e Rediprotel, Lda.
- Fornecimento do Projecto de Ampliação da Escola Básica do
1º Ciclo do Canhoso
A Câmara deliberou aprovar o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento do projecto de ampliação da Escola
Básica do 1º Ciclo do Canhoso, bem como a abertura de concurso
por consulta prévia aos seguintes gabinetes: Caíres Atelier, Lda.;
Cartoglobo, Lda. e Rediprotel, Lda.
Construção da Barragem da Ribeira das Cortes – Aquisição
de Terrenos
A Câmara, com base na proposta do Senhor Presidente e
considerando que o Secretário de Estado do Ambiente aprovou o
Estudo de Impacte Ambiental para a construção da Barragem das
Cortes, torna-se necessário iniciar o processo de aquisição dos
terrenos, deliberou encarregar o DMAGF do desenvolvimento das
acções necessárias para tal efeito, designadamente, a deﬁnição do
perímetro, a avaliação oﬁcial dos terrenos, o processo de negociação
com os proprietários e, caso não haja acordo amigável, o início do
processo de expropriação.
Concurso Público Internacional para Selecção de Parceiro
Privado para a Empresa Municipal ADC – Águas da Covilhã,
EM
A Câmara, com base na proposta do Senhor Presidente e tendo em
conta de que nos termos do previsto no ponto 4.1 do programa
de concurso do concurso público internacional para a selecção
de parceiro privado para a Empresa Municipal ADC – Águas da
Covilhã, EM, foram solicitados esclarecimentos quanto a aspectos
de interpretação do anúncio do Programa e do Caderno de Encargos
do referido concurso, e para formalizar estes esclarecimentos e
respectivas consequências legais, deliberou que os mesmos sejam
prestados pela Comissão nomeada para a Abertura das Propostas,
após parecer dos Serviços Jurídicos do Município.
Celebração de Protocolo de Colaboração entre o Município da
Covilhã e o Clube Nacional de Montanhismo - Aprovação
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de
colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã e o Clube

Nacional de Montanhismo, relativo à cedência do uso, em regime
de comodato, de um espaço/loja localizado no edifício da Central
de Camionagem, com a área de 15 m2, pelo prazo de um ano,
renovável por acordo entre as partes.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS,
EQUIPAMENTO SOCIAL, INFRA-ESTRUTURAS,
URBANISMO, ENERGIA E AMBIENTE
Relação de Garantias Bancárias
A Câmara, com base na informação da Divisão de Urbanismo e
Habitação, deliberou proceder à elaboração do auto de noticia e
respectiva instauração de processo de contra ordenação e aplicação
de coima ao processo de loteamento nº 251, em nome de Ilídio
Alexandre Mesquita Nunes, Quinta do Bilhar – S. Martinho, cujo
prazo de execução das obras de urbanização terminou, sem que se
encontrem concluídos e recepcionados os trabalhos, de acordo com
a alínea c) do artigo 98º do DL nº. 555/99 de 16 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo DL nº. 177/01 de 04 de Junho.
Mais foi deliberado, de acordo com o disposto no artigo 54º do
referido diploma legal, actualizar o valor da garantia bancária,
tendo em consideração que a mesma não corresponde ao valor real
para a execução do projecto das obras de urbanização:
Nº. do
Proc.
251

Nome do
Titular
Ilídio Alexandre
Mesquita Nunes

Valor
actual
€ 15.942,06

Reforço

Valor Final

€ 815,44

€ 17.124,16

Recepções Deﬁnitivas:
- Empreitada da Obra de Ligação da Passagem Inferior da
Estação ao 4º Troço do Eixo TCT
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou
homologar o auto de recepção deﬁnitiva da empreitada da obra
de ligação da passagem inferior da Estação ao 4º troço do Eixo
TCT, que dá conta de que a obra está em condições de ser recebida
deﬁnitivamente, e autorizar a restituição, ao empreiteiro, das
quantias retidas como garantia através da caução prestada.
Beneficiação da Ex EN 18-4, entre a Rotunda do Parque
Industrial do Tortosendo e a Variante à EN 18 – Conta Final
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou aprovar
a conta ﬁnal da empreitada da obra de beneﬁciação da ex- EN 18-4,
entre a Rotunda do Parque Industrial do Tortosendo e a Variante à
EN 18, no valor de 479.966,78 Euros.
Trânsito e Sinalização
- Sinalização Vertical de Trânsito Obsoleta a retirar em algumas
Vias do Concelho da Covilhã
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou
encarregar o DMOU de retirar a sinalização vertical de trânsito
obsoleta dos seguintes locais:
1-Cidade da Covilhã – Rua Calçada de Santa Cruz e entroncamento
entre a Rua S. João de Deus e Rua Capitão João de Almeida (em
frente à Igreja do Calvário);
- Rua Calçada de Santa Cruz e entroncamento com a Rua Pedro
Alvares Cabral (em frente à empresa Encadernações Cassapo);
- Rua Ruy Faleiro – sentido ascendente (junto à Óptica Médica da
Beira Alta);
- Alameda Pêro da Covilhã – sentido ascendente (antes da rotunda
para o Refúgio);
2-Antiga EN 18 – (sentido Covilhã/Refúgio), a seguir à rotunda para
o Refúgio (Alameda Pêro da Covilhã);
- (sentido Refúgio/Covilhã), na Rua Grupo Recreativo Refugiense e
a seguir ao entroncamento para a Rua Conde José Calheiros;
3-EN 230 (sentido Covilhã/Tortosendo), a seguir ai entroncamento
para o Bairro do Espertim;
4-Vila do Tortosendo, na Avenida Almeida Garrett e entroncamento

com a Avenida Viriato (junto aos semáforos);
5-EN 230 (sentido Covilhã/Canhoso), antes do entroncamento para
a Baiuca (em frente à ﬁrma Lourenço & Filhos);
6-Vila do Teixoso – Rua João de Deus (em frente ao quiosque) e
antes do entroncamento para a EN 18 (Variante);
- acesso à EN 18 (Variante), sentido ascendente, antes do
entroncamento com a antiga EN 18 (Sra. do Carmo/Teixoso);
- antiga EN 18 (sentido Sra. do Carmo/Teixoso), a seguir ao
entroncamento da EM 501 (Verdelhos).
Mais foi deliberado proceder à colocação de sinalização de
identiﬁcação de localidade, em substituição das retiradas na Vila
do Teixoso, nos seguintes locais:
1-na antiga EN 18 (Sra. do Carmo/Teixoso), a seguir ao entroncamento
da EM 501 (Verdelhos), com a indicação de “Teixoso”;
2-no acesso da EN 18 (Variante) à Vila do Teixoso, com a indicação
“Teixoso”.
- Estudo de Regulamentação de Trânsito da Rua Peso da Lã
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou, no
âmbito da requaliﬁcação da Rua Peso da Lã, encarregar o DMOU
de proceder à colocação da sinalização conforme o proposto na
informação nº. 999, datada de 18/09/2006, da Divisão de Obras,
Transportes, Aeródromo e Meteorologia.
- Rua Dr. Júlio Maria da Costa e Parque de Estacionamento
do Campo das Festas – Possível Derrocada de Talude
– Sinalização
A Câmara, com base na informação dos serviços e tendo em conta
a possibilidade de derrocada do talude existente entre a Rua
Dr. Júlio Maria da Costa e o Parque de Estacionamento do Campo
das Festas, deliberou encarregar o DMOU de proceder à colocação
da seguinte sinalização:
1-marcação longitudinal (M12 – linha contínua amarela), junto ao
limite da faixa de rodagem e zonas abrangidas pelos sinais verticais
C16 (paragem e estacionamento proibidos), indicando que é proibido
parar ou estacionar desse lado da faixa de rodagem e em toda a
extensão dessa linha, no local em perigo de derrocada;
2-1 sinal vertical A9 (queda de pedras), complementado com placa
adicional com a indicação “Perigo de Derrocada”, no mesmo poste
do sinal vertical C16 (paragem e estacionamento proibido), para
reforço da marcação longitudinal M12;
3-1 sinal vertical C16, complementado com placa adicional com a
indicação “Perigo de Derrocada”, para reforço do sinal vertical C16,
já existente e da marcação longitudinal M12;
4-1 placa adicional com a indicação “Perigo de Derrocada”, no
mesmo poste do sinal vertical C16 já existente, para reforço da
marcação longitudinal M12.
- Estudo de Regulamentação a Nível de Trânsito – Largo da
Capela da Estação
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou, no
âmbito do estudo de regulamentação a nível de trânsito do Largo
da Capela da Estação, encarregar o DMOU de proceder à marcação
horizontal e colocação de sinalização vertical, conforme o proposto
na informação nº. 1032, datada de 26/09/2006, da Divisão de Obras,
Transportes, Aeródromo e Meteorologia.
Processos de Obras Particulares
- Proc. nº. 240/06 – Carlos Miguel Gaiola Mingote
A Câmara deliberou enquadrar o processo de obras particulares
nº. 240/06, titulado em nome de Carlos Miguel Gaiola Mingote,
relativo à reconstrução de moradia unifamiliar, na Quinta da Sra.
dos Remédios, freguesia do Tortosendo, no regime de excepções
da REN.
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- Proc. nº. 115/06 – Daniel Augusto – Construções, Lda.
A Câmara deliberou aprovar o licenciamento referente ao processo
de obras particulares nº. 115/06, titulado em nome de Daniel Augusto
– Construções, Lda., relativo à construção de uma moradia geminada
– 2 fogos, nos Lagares, Ribeira Grande, freguesia do Tortosendo.
- Proc. nº. 264/05 – José Alfredo Barata Vicente
A Câmara deliberou autorizar a construção dos telheiros, no âmbito
do processo de obras particulares nº. 264/05, titulado em nome de
José Alfredo Barata Vicente, relativo à construção/ampliação de
telheiro para alfaias agrícolas, no Sítio das Tapadas, freguesia do
Paúl.
- Proc. nº. 198/05 – João Manuel Freches Miguel/ Proc. nº. 199/05
– Maria Libiana Freches Miguel
A Câmara deliberou aprovar a localização referente ao pedido de
informação prévia dos processos de obras particulares nºs. 198/05 e
199/05, titulados em nome de João Manuel Freches Miguel e Maria
Libiana Freches Miguel, respectivamente, para a construção de
moradias unifamiliares, na Quinta da Moita, freguesia da Boidobra,
a qual ﬁca condicionada à realização das infra-estruturas e a área de
implementação não deve ultrapassar os 250,00 m2.
Empreitada da Obra de Reparação e Limpeza do Caminho
Municipal – Teixoso – Recepção Provisória
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou
homologar o auto de recepção provisória da empreitada da obra
de reparação e limpeza do caminho municipal - Teixoso, que
dá conta de que a obra pode ser recebida provisoriamente, bem
como encarregar o DMAGF da abertura do respectivo inquérito
administrativo.
DEPARTAMENTO
MUNICIPAL
CULTURA, DESPORTO E SAÚDE

DE

EDUCAÇÃO,

Comemorações do Dia da Cidade – 20 de Outubro – Programa
e Distinções a Conceder
A Câmara deliberou aprovar o programa das comemorações do 136º
Aniversário da Elevação da Covilhã a Cidade bem como as despesas
inerentes à realização do mesmo, no montante de 25.000,00 Euros.
Transporte de Crianças do Jardim-de-Infância do Paúl
– Fornecimento de Refeições na EB 2º e 3º Ciclos do Paúl
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou
autorizar a despesa inerente ao transporte de crianças, inscritas
nas componentes de apoio sócio-familiar, nomeadamente, no
fornecimento de refeições, do Jardim-de-Infância do Paúl para a
cantina da EB 2º e 3º Ciclos do Paúl, a partir de 19 de Setembro de
2006, no montante de 6.011,25 Euros, uma vez que o estabelecimento
de ensino em causa não tem as condições necessárias para o
funcionamento das mesmas.
III Congresso das Ciências e Tecnologias da Saúde – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza
cultural, deliberou, nos termos da alínea b), do nº. 4 do artigo 64º da
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, para
apoio à realização do III Congresso das Ciências e Tecnologia da
Saúde, no valor de 2.000,00 Euros.
AIESEC Covilhã – UBI – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza
social e cultural, deliberou, nos termos da alínea b), do nº. 4 do
artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
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introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir
um subsídio, para apoio às actividades a realizar durante as
comemorações do 15º aniversário da AIESEC Covilhã - UBI, no
valor de 200,00 Euros.
APAE – Associação de Antigos Professores, Alunos e Empregados
da Escola Campos Melo da Covilhã – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza
cultural, deliberou, nos termos da alínea b), do nº. 4 do artigo 64º da
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, para
apoio à edição do nº. 14 da Revista “Ecos da APAE”, no valor de
250,00 Euros.
Centro Paroquial de Assistência Social Nossa Senhora das Dores
do Paúl – Apoio
A Câmara, com base na informação do Senhor Vereador Victor
Marques, deliberou autorizar o pagamento do subsídio constante do
protocolo de colaboração, celebrado entre o Município da Covilhã e
o Centro Paroquial de Assistência Social Nossa Senhora das Dores
do Paúl, para apoio a diversas actividades culturais e recreativas e à
instalação de um parque infantil, no valor de 25.000,00 Euros, o qual
foi ratiﬁcado na reunião de Câmara realizada em 15/04/2005.
Clube de Campo da Covilhã – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza
desportiva e recreativa, deliberou, nos termos da alínea b), do nº. 4
do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um
subsídio, para apoio ao Covilhã Open – Edição 2006, organizado
pelo Clube de Campo da Covilhã, no valor de 400,00 Euros.
Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo da Covilhã – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza social,
deliberou, nos termos da alínea b), do nº. 4 do artigo 64º da
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio, para
apoio à campanha de angariação de fundos para aquisição de uma
carrinha, organizada pela Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo da
Covilhã, no valor de 250,00 Euros.
Federação Portuguesa de Esqui – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza
desportiva e recreativa, deliberou, nos termos da alínea b), do
nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
atribuir um subsídio, para apoio à realização da prova “Taça Cidade
da Covilhã”, organizada pela Federação Portuguesa de Esqui, no
valor de 500,00 Euros.
Gimnásio Clube da Covilhã – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza
desportiva e recreativa, deliberou, nos termos da alínea b), do
nº. 4 do artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
atribuir um subsídio, para apoio às obras de beneﬁciação da sede
social do Gimnásio Clube da Covilhã, no valor de 1.500,00 Euros.
Rancho Folclórico “As Rosinhas da Borralheira” – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza
cultural e recreativa, deliberou, nos termos da alínea b), do nº. 4 do
artigo 64º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir
um subsídio, para apoio à realização do V Festival de Folclore,

organizado pelo Rancho Folclórico “As Rosinhas da Borralheira”,
no valor de 1.000,00 Euros.
Celebração de Protocolos de Colaboração
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou
aprovar a celebração de protocolos de colaboração, de forma a ser
garantido o fornecimento de refeições ao nível das Escolas Básicas
do 1º Ciclo e Jardins-de-infância do Concelho da Covilhã, com as
seguintes entidades: Associação Protectora da Infância; Santa Casa
da Misericórdia – Centro Comunitário Multiserviços das Minas da
Panasqueira; Centro Social Nossa Senhora da Conceição;Associação
Centro Social do Sagrado Coração de Maria do Ferro; Cantina
Escolar do Teixoso; Centro Solidariedade Social S. Jorge da Beira;
Associação de Solidariedade Social Sobral de S. Miguel; Centro
de Dia de Orjais; Centro Paroquial de Assistência Nossa Senhora
das Dores do Paul; Cantina Escolar de Peraboa; Escola Básica 2º
e 3º Ciclos do Paul; Escola Básica 2º e 3º Ciclos do Tortosendo;
Restaurante “Casa dos Presuntos”; Centro Social da Coutada;
Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do Município da
Covilhã; Centro Social e Cultural de Verdelhos; Escola Básica 2º e
3º Ciclos Silvares; Cantina Escolar do Tortosendo; Escola Básica
Integrada S. Domingos; Centro Social Vales do Rio; Centro Social
e Cultural Casegas; Centro Social e Cultural de St. Aleixo; Centro
de Dia de Vale Formoso; Centro Cultural e Desportivo Estrela do
Zêzere; Centro de Dia do Peso.
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo com
a Junta de Freguesia do Dominguiso, relativo ao fornecimento
de um computador e impressora, no âmbito do projecto “Internet
Covilhã”.
CCD Estrela do Zêzere (Boidobra) – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza social e
cultural, deliberou, nos termos da alínea b), do nº. 4 do artigo 64º da
Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um apoio mensal
ao CCD Estrela do Zêzere (Boidobra), pela cedência de instalações
e transporte de crianças da Escola Básica do 1º Ciclo da Boidobra
durante o ano lectivo 2006/2007, no valor de 640,00 Euros, que
perfaz o montante de 6.400,00 Euros.
GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO
Plano de Pormenor das Penhas da Saúde Zona Sul –
Aprovação
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou aprovar
a planta de implantação, corrigida de acordo com as sugestões da
DGOTDU, do Plano de Pormenor das Penhas da Saúde Zona Sul.
Mais foi deliberado remeter a presente deliberação à Assembleia
Municipal da Covilhã para os efeitos previstos na alínea a) do nº. 3
do artigo 53º, conjugada com a alínea a) do nº. 6 do artigo 64º da
Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
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, Chefe de Divisão
de Administração Geral, o subscrevo.
Paços do Município da Covilhã aos 04 de Outubro de 2006
O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
· GERAL
E FINANÇAS
· DIVISÃO DE FINANÇAS
EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ,
FAZ SABER, nos termos do artigo 217.º e seguintes do DecretoLei n.º59/99, de 02 de Março, que se procede pelo Departamento
Municipal de Administração Geral e Finanças – Secção de
Compras, Concursos e Armazéns, desta Câmara Municipal, a
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à empreitada da obra
“REPARAÇÃO E LIMPEZA DO CAMINHO MUNICIPAL
- TEIXOSO”, de que foi empreiteiro a ﬁrma Valério & Valério
– Terraplenagem e Construção Civil, Ldª com sede social em
Quintas da Srª do Carmo, 6200 Teixoso, pelo que, durante os 15
(quinze) dias que decorrem desde a data de publicação deste Edital e
mais 8 (oito) dias contados da data da segunda publicação, poderão
os interessados apresentarem no Departamento Municipal de
Administração Geral e Finanças – Secção de Compras, Concursos
e Armazéns, desta Câmara Municipal, por escrito e devidamente
fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações por falta
de pagamento de salários e materiais, ou indemnizações a que se
julguem com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos
que o empreiteiro haja mandado executar por terceiros.
Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.
Para constar se publica o presente Edital que vai ser publicado,
duas vezes, com uma semana de intervalo, no Boletim Municipal.
E eu, licenciada Graça Isabel Pires Henry Robbins, Chefe da
Divisão de Administração Geral, o subscrevi.
Câmara Municipal da Covilhã, aos 09 de Outubro de 2006.
O Vereador em Permanência
Luís Barreiros
EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público que de harmonia com
o disposto nos artigos 224º e seguintes do Decreto-Lei nº 59/99 de 2
de Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
respeitante à empreitada, com a seguinte designação:
“Reparação e substituição de guardas de segurança – EENN do
Distrito”
A referida empreitada foi adjudicada pela EP-Estradas de Portugal,
E.P.E. - Direcção de Estradas de Castelo Branco, à empresa
S.N.S.V.-.Sociedade Nacionall de Sinalização Vertical, Ldª.
por contrato nº.607, celebrado em 14 de Novembro de 2005, pelo
montante total de 127.438,50 Euros, com exclusão do IVA.
A partir da data de aﬁxação destes éditos e durante o prazo de quinze
dias e mais oito, poderão os interessados apresentar na secretaria
desta Câmara Municipal, por escrito e devidamente fundamentadas
e documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamentos de
salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem com direito,
e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja
mandado executar por terceiros.
Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser aﬁxados nos lugares públicos de estilo.
Município da Covilhã, 12 de Outubro de 2006
O Vereador Responsável pelo Pelouro da Administração Geral e
Finanças
Luís Barreiros

31 DE OUTUBRO DE 2006

7

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público que de harmonia com
o disposto nos artigos 224º e seguintes do Decreto-Lei nº 59/99 de 2
de Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
respeitante à empreitada, com a seguinte designação:
“FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
VERTICAL DE CÓDIGO COM DISPOSITIVOS DE
ALERTA”
A referida empreitada foi adjudicada pela EP-Estradas de Portugal,
E.P.E. - Direcção de Estradas de Castelo Branco., à empresa
Habidom – Investimentos Imobiliários, Ldª. Com dispensa de
contrato escrito, celebrado em 14 de Novembro de 2005, pelo
montante total de 127.438,50 Euros, com exclusão do IVA.
A partir da data de aﬁxação destes éditos e durante o prazo de quinze
dias e mais oito, poderão os interessados apresentar na secretaria
desta Câmara Municipal, por escrito e devidamente fundamentadas
e documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamentos de
salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem com direito,
e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja
mandado executar por terceiros.
Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser aﬁxados nos lugares públicos de estilo.

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público que de harmonia com
o disposto nos artigos 224º e seguintes do Decreto-Lei nº 59/99 de 2
de Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
respeitante à empreitada, com a seguinte designação:
“OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA REDE DE GÁS DA
COZINHA DA ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS PÊRO
DA COVILHÃ (COVILHÃ)”
A referida empreitada foi adjudicada pela Direcção Regional
de Educação do Centro - Coimbra., à empresa TecnozimEquipamentos Técnicos Industriais, L.da, com sede no Largo
Comandante Augusto Madureira, nº. 5-B, 1495-012 Algés, no
valor de 56.775,00 Euros.
A partir da data de aﬁxação destes éditos e durante o prazo de quinze
dias e mais oito, poderão os interessados apresentar na secretaria
desta Câmara Municipal, por escrito e devidamente fundamentadas
e documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamentos de
salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem com direito,
e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja
mandado executar por terceiros.
Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser aﬁxados nos lugares públicos de estilo.

Município da Covilhã, 12 de Outubro de 2006
O Vereador Responsável pelo Pelouro da Administração Geral e
Finanças
Luís Barreiros
EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público que de harmonia com
o disposto nos artigos 224º e seguintes do Decreto-Lei nº 59/99 de 2
de Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
respeitante à empreitada, com a seguinte designação:
“CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO NA
RUA COMENDADOR GOMES CORREIA – COVILHÃ”
A referida empreitada foi adjudicada pela Nova Covilhã - Sociedade
de Reabilitação Urbana E.M., à empresa António Ascensão Coelho
e & Filhos SA, com sede na Estrada Nacional 18 – Teixoso.
A partir da data de aﬁxação destes éditos e durante o prazo de quinze
dias e mais oito, poderão os interessados apresentar na secretaria
desta Câmara Municipal, por escrito e devidamente fundamentadas
e documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamentos de
salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem com direito,
e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja
mandado executar por terceiros.
Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser aﬁxados nos lugares públicos de estilo.
Município da Covilhã, 17 de Outubro de 2006
O Vereador Responsável pelo Pelouro da Administração Geral e
Finanças
Luís Barreiros
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Município da Covilhã, 18 de Outubro de 2006
O Vereador Responsável pelo Pelouro da Administração Geral e
Finanças
Luís Barreiros
EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público que de harmonia com o
disposto nos artigos 224º e seguintes do Decreto-Lei nº 59/99 de 2
de Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
respeitante à empreitada, com a seguinte designação:
“FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE
PROTECÇÃO PARA MOTOCICLISTAS”
A referida empreitada foi adjudicada pela EP-Estradas de Portugal,
E.P.E. - Direcção de Estradas de Castelo Branco, à empresa
ISIDOVIAS-Sinalização Rodoviária, L.da, mediante contrato
nº. 271, celebrado em 05 de Junho de 2006, pelo montante total de
108.926,70 Euros, com exclusão do IVA.
A partir da data de aﬁxação destes éditos e durante o prazo de quinze
dias e mais oito, poderão os interessados apresentar na secretaria
desta Câmara Municipal, por escrito e devidamente fundamentadas
e documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamentos de
salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem com direito,
e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja
mandado executar por terceiros.
Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo
acima estabelecido.
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que
vão ser aﬁxados nos lugares públicos de estilo.
Município da Covilhã, 24 de Outubro de 2006
O Vereador Responsável pelo Pelouro da Administração Geral e
Finanças
Luís Barreiros

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Público
(ACP)?
Não
SECÇÃO I - ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE
ADJUDICANTE
Organismo: Câmara Municipal da Covilhã
À atenção de Secção de Compras, Concursos e Armazéns
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Cidade Covilhã
País: PORTUGAL
Telefone: 275330600
Fax: 275330622
Correio Electrónico: compras@cm-covilha.pt
Endereço internet (URL): http://www.cm-covilha.pt
SECÇÃO IV - PROCESSOS
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de
participação
(dd/mm/aaaa) - 20/11/2006
Hora: 17h00
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local
Data: 21/11/2006
Hora: 10:00
Local: Secção de Compras, Concursos e Armazéns
SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio é de rectiﬁcação (foi rectiﬁcado o mapa de
medições) e de prorrogação de prazo para a entrega das propostas
do concurso público para a empreitada da obra de construção da
rede de água/rede de esgotos na Estrada Municipal 501 entre o
Gibaltar e o Alto de S. Gião, cujo anúncio foi publicado na II Série
do Diário da República - parte especial, nº 186, de 26 de Setembro
(folhas 20161 e 20162).
Câmara Municipal da Covilhã, aos 24 de Outubro de 2006.
Vereador em Permanência
Luís Barreiros
ÉDITOS
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Art. 19º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção
dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente nas
Secretarias das Câmaras Municipais de Covilhã, e na Direcção
Regional da Economia do Centro, Rua Câmara Pestana n.º 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de
expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação deste
éditos no “Diário da Republica”, o projecto apresentado pela EDP
Distribuição-Energia, S.A. – Área de Rede Beira Interior, para o
estabelecimento de Linha Mista Várzea – Teixoso a 15 KV com
4925,76 m de SE Várzea a ap. 64 LAT SE Belmonte – Teixoso;
freguesias de Teixoso e Canhoso, conselho de Covilhã, a que se
refere o Processo n.º 0161/5/3/716.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional de Economia do Centro ou nas
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.
Direcção Regional da Economia do Centro, 22 de Setembro de
2006
Director de Serviços de Energia
Adelino Lopes de Sousa

ÉDITOS
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do Art. 19º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção
dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente nas
Secretaria das Câmaras Municipais de Guarda, Covilhã e Belmonte,
e na Direcção Regional da Economia do Centro, Rua Câmara Pestana
n.º 74, 3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação
deste éditos no “Diário da Republica”, o projecto apresentado pela
EDP Distribuição-Energia, S.A. – Área de Serviço Rede, para o
estabelecimento de Linha Aérea a 60 KV com 11244,26 m e SE
de Mosqueiros a SE de Belmonte; em Belmonte (09 07 L5 0741
00), freguesias de Fernão Joanes, Seixo Amarelo, Gonçalo, Vale
Formoso, Colmeal da Torre e Belmonte, concelhos de Guarda,
Covilhã e Belmonte, a que se refere o Processo n.º 0161/5/1/222.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional de Economia do Centro ou nas
Secretarias daquelas Câmaras Municipais, dentro do citado prazo.
Direcção Regional da Economia do Centro, 27 de Setembro de 2006

·

Director de Serviços de Energia
Adelino Lopes de Sousa

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS,
EQUIPAMENTO SOCIAL, INFRA-ESTRUTURAS,
URBANISMO E AMBIENTE

·

DIVISÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

AVISO
LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO
Nº. 4/06
Nos termos do n.º 2 do artigo 78º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 177/01, de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal
da Covilhã emitiu em2006/10/03, o alvará de loteamento n.º 4/06,
em nome de Henrique Candeias – Construção de Edifícios, Lda
e José Cardoso Simão e Filhos, Lda, na sequência do despacho
do Presidente da Câmara Municipal, datado de 2003/04/08 e
do Vereador Responsável pelo Pelouro do Urbanismo, datado
de 2006/04/07, através dos quais foi licenciado o loteamento e
respectivas obras de urbanização que incidiu sobre o prédio sito
em Quinta dos Caldeirões, na freguesia de Santa Maria,
descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã, sob
o n.º 00350/100998 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo
n.º. 28 e urbana sob o nº. 441, da respectiva freguesia.
A área está abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:
- Área do prédio a lotear: 53.000,00 m2
- Área de implantação: 5.865,30 m2
- Área total de construção: 45.097,50 m2
- Número de lotes: 16, com a área de 300 m2 a 744,80 m2
- Número de pisos acima da cota de soleira: 5
- Número de pisos abaixo da cota de soleira: 2
- Número de fogos total: 238
- Número de comércio/serviços: 81
- Número de lotes para habitação: 5
- Número de lotes para habitação e comércio/serviços: 11
Áreas de cedência para o domínio público municipal de acordo com
a planta arquivada nos serviços da Câmara Municipal:
- Zonas verdes: 6.310,17 m2
- Equipamento público (lote A): 10.975,12 m2
- Arruamentos, estacionamentos e passeios: 28.798,99 m2
Para conclusão das obras de urbanização foi ﬁxado o prazo de 24
(vinte e quatro) meses.
Paços do Município, aos 3 de Outubro de 2006.
O Presidente da Câmara Municipal,
Carlos Pinto
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2006/10/12

2006/10/11

2006/10/13

2006/10/13

2006/10/17

2006/10/17

2006/10/17

2006/10/17

2006/10/17

2006/10/17

2006/10/17

5

2

2

6

3

2

2

2

2

2

Data

2

Nº

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

Tipo

Deferido

Deferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Resultado

Deliberação / Despacho

5454/06

5451/06

5430/06

5431/06

5413/06

5188/06

4271/06

5499/06

5553/06

1113/00

4983/06

Nº

2006/10/09

2006/10/09

2006/10/04

2006/10/04

2006/10/04

2006/09/25

2006/08/02

2006/10/10

2006/10/12

2000/02/25

2006/09/13

Data
Entrada

Requerimento

28/06

400/05

144/04

152/06

199/03

292/93

155/03

304/92

366/97

240

50888

Nº

Processo

203501993

124737404

901502782

149246480

210948817

179160176

131683870

500148775

214177467

164499938

150137532

Licença de utilização de
um edifício composto por
um fogo
Deferido projectos de
especialidades
Deferido projecto de
arquitectura

Bairro da Carrasqueira
Emissão de licença de utilização
Sobral de São Miguel
Sitio da Tapada
Apresentou termo pela
estabilidade
Barco
Fonte Fria
Apresentou elementos
Tortosendo
Vale Sardinha
Pedido de prorrogação do alvará
Dominguiso

Daniel da Silva Marques
Bairro da Carrasqueira
Maria Fátima Gonçalves Brás
Rua da Tapada, n.º 1
Barco
Américo Martins Nunes Gil
Rua Nova do Souto, n.º 28
Frederico Opinião, Paulo Pereira e
Sebastião Pereira
Avenida Eugénio de Andrade, lote 41

Rui Miguel Costa Alexandre
Rua 25 de Abril, n.º 3
Verdelhos

Quinta Senhora do Carmo
Pedindo a prorrogação do
prazo para apresentação das
especialidades
Teixoso
Rua 25 de Abril, n.º 3
Apresentação de elementos
Verdelhos

Licença utilização de um
armazém agrícola

Baiuca Boidobra
Legalização de um pavilhão
Boidobra

Francisco Casimiro Fonseca Freire
Rua Mateus Fernandes, n.º 42, 1º Esq.

José António Jesus Lourenço
Quinta da Sr.ª do Carmo caixa 1101
Teixoso

Averbamento do processo

Parque Industrial da Covilhã
Declaração do Banco Comercial
Português
Conceição

Joalto – Rodoviária das Beiras SA
Avenida da Estação- Edifício Joalto

Prorrogação do prazo para
entrega de especialidades

Prorrogação do prazo para
entrega de especialidades

Prorrogação do prazo

Averbamento do processo

Recepção deﬁnitiva

Junto a E.M. 507
Exposição - Boidobra
Quinta do Mata Mouros, lote 13
Averbamento do processo
Tortosendo

Prorrogação do prazo de
entrega de elementos

Resumo da Informação

Quinta do Cardal
Exposição
Dominguiso

Local da Obra / Descrição

Catarina Soﬁa
R.D.C. Gamboa
Urb. Belo Zêzere - Rua B – Lote 13
Tortosendo

António Ezequiel Costa Pais e Outros
Avenida do Viriato, n.º 190
Apartado 77 - Tortosendo
Maria José Serra Fazenda Arnaut
Duarte
Quinta Nova do Refugio

Requerente Principal / Residência

Publicidade das Decisões – Lei Nº5-A/02 de 11 de Janeiro – Licenciamento de Obras Particulares
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2006/10/17

2006/10/17

2006/10/17

2006/10/17

2006/10/17

7

6

4

5

4

2006/10/18

2006/10/17

3

1

2006/10/17

4

2006/10/17

2006/10/17

4

4

2006/10/17

4

2006/10/17

2006/10/17

3

5

2006/10/17

3

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Deferido

Indeferido

Indeferido

Deferido

Deferido

5489/06

3629/06

4590/06

3847/06

4800/06

4550/06

4179/06

4170/06

4905/06

4374/06

4051/06

4549/06

5143/06

5359/06

2006/10/10

2006/07/04

2006/08/23

2006/07/12

2006/09/04

2006/08/21

2006/07/27

2006/07/27

2006/09/11

2006/08/08

2006/07/20

2006/08/21

2006/09/20

2006/10/02

443/02

477/02

401/03

69/04

342/99

39562

457/90

313/06

360/00

40842

46982

45390

177/05

416/02

501527591

186999003

503982920

179879316

212253379

141370777

158802128

205241194

Rua dos Pinhos Mansos
Pedido de licença de utilização
Dominguiso

Paula Maria Ramos Duarte Antunes
Rua dos Pinhos Mansos
Dominguiso
Covialvi – Construções, Lda
Rua da Risca, n.º 9
Unhais da Serra

Quinta do Pinheiro lote n.º 23
Pedido de ocupação da via
pública
Santa Maria
João José Pereira Henriques
Bica de Cima
Avenida almirante Américo Tomás, n.º 35 Pedido de licença - Dominguiso
Construções Opinião, Lda
Penedos Altos
Avenida Eugénio de Andrade, Lote 37
Apresentação de elementos
R/ch- Dto
Conceição
Fundão

Cecília Maria Filipe Silva
Rua da Calva – Fracção C
Apartado 273

José Augusto dos Santos
Rua Direita do Pombal, n.º 30

Licença de utilização de um
bloco habitacional

Licença de utilização de
uma moradia unifamiliar

Ocupação da via pública

Licença de utilização de
um edifício composto por
três fracções destinadas a
habitação
Licença de utilização de um
estacionamento destinado a
talho e comércio de produtos
alimentares

Licença de utilização

Licença de utilização

Licença de utilização

Rua da Avesseira, n.º 9
Solicita licença de utilização
Aldeia S. Francisco de Assis
Rua da Avesseira, n.º 1
Emissão licença de utilização
Aldeia S. Francisco de Assis
Rua Direita do Pombal, n.º 30
Pedido de licença de utilização
São Jorge da Beira
Ribeira de Flandres
Exposição
Cantar de Galo

Manuela Marques Canhoto
Rua da Avesseira, n.º 9
Aldeia S. Francisco de Assis

Licença de utilização

Licença de utilização de
uma moradia unifamiliar

Sitio das Relvas
Pedido de licença de utilização
Ourondo

Albertino Santos Nunes
Rua da Eira, n.º 19

Vale formoso
Exposição - Vale Formoso

Licença de utilização

Rua do Casalinho
Pedido de licença de utilização
Dominguiso

Silvestre de Matos Varanda
Travessa da Amoreira, n.º 4
Dominguiso

Licença de utilização

Rua Ferreira de Castro
Pedido de licença de utilização
Cortes do Meio

Licença de utilização de
uma fracção (F) destinada
a salão de cabeleireiro

Licença de utilização de
um edifício composto por
um fogo

Jaime da Silva Reis
Bouça
Cortes do Meio

Pedro Miguel Caramelo Carapito
Bairro da Biquinha, n.º 9
Bairro da Biquinha – Pinhal do Gaiteiro, Regularização de alterações
n.º 9
Conceição
Centro Cívico edifício BNU 2º
Carla Isabel Nascimento Beato
andar
Edifício BNU – loja 2 A
Alteração de uso
São Pedro

Luisa Cristina Monteiro Pereira
Ferreira
Rua de Santo Antão, n.º 21
Manuela Marques Canhoto
1588022128 Rua da Avesseira, n.º 9
Aldeia S. Francisco de Assis

233274898

182454924

969

212121308

211652393
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