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• CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL
JOÃO MANUEL PROENÇA ESGALHADO, Vice-Presidente da
Câmara Municipal da Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei
nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei
nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em
reunião ordinária realizada em 07 de Setembro de 2007, tomou as
seguintes deliberações destinadas a terem eficácia externa:
DESPACHOS
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Presidente:
1-30/07/2007 – que determina, nos termos do artigo 60º do
Decreto-Lei nº59/99, de 02 de Março, que para o concurso público da
empreitada de construção da Piscina Praia da Covilhã, a Comissão de
Abertura das Propostas seja também constituída pelo Senhor Eng.º José
Domingos Martins Coxo, que presidirá;
2-30/07/2007 – que determina a adjudicação da demolição de um edifício
na Rua Portas do Sol nºs 24, 26, 28, 32, 34 e 40 e duas casas confinantes
com a Travessa do Peixe nºs 9 e 11, na Covilhã, à firma Marco Paulo
Antunes Pereira, pelo valor de 35.820,00 Euros;
3-14/08/2007 – que aprova o programa de concurso, caderno de encargos
e projecto da empreitada de construção do Centro de Dia, Junta de
Freguesia, Posto Médico e Equipamento Desportivo e de Lazer do
Canhoso, bem como a abertura de concurso público.
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor
Vice-Presidente:
1-19/07/2007 – que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao Quiosque/Bar “Comida Rápida Rocha Time Unipessoal,
Lda.” sito na Ponte Mártir-in-Colo – Covilhã, até às 04:00 horas, do
dia 21 de Julho de 2007, devido à realização do evento “Festa da
Caipirinha”;
2-24/07/2007 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento e aplicação do elevador das escadas de
Santo André, bem como a abertura de concurso público internacional,
nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho;
3-24/07/2007 – que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao Bar 100%, sito na Avenida da Igreja, nº9 – Orjais, até às
04:00 horas, dos dias 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 29/08/2007;
4-24/07/2007 – que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao estabelecimento de bebidas “Comida Rápida”, sito na
Ponte Mártir-in-Colo nº1 – Covilhã, até às 04:00 horas, do dia 28 de
Julho de 2007, devido à realização do evento “II Bear Fest”;
5-25/07/2007 – que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao estabelecimento de bebidas “Nova Geração”, sito no
Largo do Espírito Santo – Paul, até às 04:00 horas, nos dias 28 de Julho
e 2, 4, 10, 14 e 18 de Agosto de 2007, devido à grande afluência de
emigrantes na Vila;
6-25/07/2007 – que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao estabelecimento de bebidas “Mellow Bar”, sito na Av. 8
de Março – Teixoso, até às 04:00 horas, dos dias 28 de Julho e 04 de
Agosto de 2007, devido à realização de festas de Verão;
7-25/07/2007 – que determina a adjudicação da demolição de um imóvel
situado na Rua Senhora dos Prazeres, Tortosendo, à firma Marco Paulo
Antunes Pereira, pelo valor de 12.320,00 Euros;
8-26/07/2007 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a empreitada das obras de requalificação na Avenida da
Universidade, entre a Rotunda do Rato e Palmatória, bem como a abertura
de concurso limitado sem publicação de anúncio, com consulta às
seguintes empresas: Valério & Valério – Terraplanagem e Construção
Civil, Lda., José Manuel Pinheiro Madaleno; Constrope – Construções,
SA; Consequi, SA e Virgílio Roque, Lda.;
9-26/07/2007 - que aprova o programa de concurso, o caderno de
encargos e o projecto da empreitada de construção das escadinhas de
Santo André, bem como a abertura de concurso público;
10-26/07/2007 – que, ao abrigo da alínea i) do nº1 do artigo 28º do
Regulamento de Taxas e Licenças do Município da Covilhã, autoriza a
colocação de 30 pendões publicitários pela ADES – Associação de
Desenvolvimento do Sabugal, durante 20 dias, a partir de 26/07/2007,
no âmbito da realização da Festa da Europa (Oktoberfest), bem como a
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isenção do pagamento das respectivas taxas de publicidade;
11-26/07/2007 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a empreitada de obras de beneficiação da Escola do
1º Ciclo de Unhais da Serra, bem como a abertura de concurso limitado
sem publicação de anúncio, com consulta às seguintes entidades: Virgílio
Roque, Lda.; Constrope, SA; António Saraiva & Filhos, Lda.; António
Ascensão Coelho & Filhos, SA e Joaquim Dias Costa;
12-13/08/2007 – que, ao abrigo da alínea i) do nº1 do artigo 28º do
Regulamento de Taxas e Licenças do Município da Covilhã, autoriza a
isenção do pagamento das taxas municipais a aplicar, pela colocação de
cartazes e faixas pela Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios,
para divulgação do evento Covifeira07;
13-17/08/2007 – que, ao abrigo da alínea i) do nº1 do artigo 28º do
Regulamento de Taxas e Licenças do Município da Covilhã, autoriza a
isenção do pagamento das taxas municipais a aplicar, pela colocação de
lona de divulgação da 4ª edição da Feira de Produtos Locais do Teixoso,
pela Beira Serra – Associação de Desenvolvimento Local Cova da Beira;
14-20/08/2007 – que autoriza a prorrogação do prazo para a entrega
das propostas do concurso público para a empreitada da obra de
construção da piscina de lazer do Teixoso e acesso rodoviário, até ao dia
06 de Setembro de 2007;
15-20/08/2007 – que, com base na informação do DECD, determina a
anulação dos circuitos especiais de transporte escolar nºs F1, F2 e F3,
referentes ao concurso público para o ano lectivo 2007/2008;
16-20/08/2007 - que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao estabelecimento de bebidas “Mellow Bar”, sito na Av. 8
de Março – Teixoso, até às 04:00 horas, do dia 01 de Setembro de 2007,
devido à realização de uma festa de Verão;
17-21/08/2007 – que aprova a prorrogação do prazo para a entrega das
propostas do concurso público para a empreitada da obra de requalificação
urbana do Largo de Portugal, Rua João de Deus, Rua Profª. Filomena
Alves Ribeiro, Rua Nuno Alvares e ruas confinantes, no Teixoso, por
mais 15 dias;
18-21/08/2007 – que aprova que, no artigo 6º (documentos a apresentar)
do programa de concurso para a adjudicação da concessão do serviço
público de transportes colectivos urbanos da Grande Covilhã, seja aditada
a alínea i) “Cópia do recibo emitido ao concorrente, pela Câmara
Municipal da Covilhã, comprovativo do pagamento devido pelo
fornecimento do exemplar do processo do concurso”;
19-22/08/2007 – que autoriza a libertação das garantias bancárias
prestadas no âmbito dos contratos de transportes escolares para o ano
lectivo 2006/2007, adjudicados a diversos empresários do sector
(taxistas) e empresas de camionagem;
20-24/08/2007 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a empreitada da obra de preparação de terreno para
instalação de mini-campos, bem como a abertura de concurso limitado,
sem publicação de anúncio, com consulta às seguintes empresas: José
Manuel Pinheiro Madaleno; Marco Paulo Antunes Pereira; Valério &
Valério; OPSAN, Sociedade de Construção, Lda. e Botão Bidarra, Lda;
21-27/08/2007 – que determina que se rectifique a deliberação de Câmara
de 19/01/2007, relativa à declaração de utilidade pública para efeitos de
expropriação urgente no âmbito do Parque e Avenida do Parque da
Goldra – Implementação do Programa Polis pelo que, onde se lê “Beatriz
da Conceição Claro (cabeça de casal da herança de José Maria da Silva
Novo”, deve ler-se “Herdeiros de José da Silva Novo”;
22-29/08/2007 – que determina a homologação da acta de análise e, por
conseguinte, a adjudicação da prestação de serviços de limpeza do edifício
do Mercado Municipal, à firma Conforlimpa (Tejo), SA, pelo valor de
22.800,00 Euros, bem como a dispensa de contrato escrito;
23-29/08/2007 – que determina a homologação da acta de análise e, por
conseguinte, a adjudicação do fornecimento do projecto de ampliação
da Escola Básica do 1º Ciclo do Canhoso, à firma Caires Atelier, Lda.,
pelo valor de 18.500,00 Euros, bem como a dispensa de contrato
escrito;
24-29/08/2007 – que determina a homologação da acta de análise e, por
conseguinte, a adjudicação do fornecimento do projecto de ampliação
da Escola Básica do 1º Ciclo dos Penedos Altos, à firma Caires Atelier,
Lda., pelo valor de 18.500,00 Euros, bem como a dispensa de contrato
escrito;
25-30/08/2007 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a empreitada da obra de construção da sala/biblioteca na
Escola do Rodrigo, bem como a abertura de concurso limitado sem
publicação de anúncio, com consulta às seguintes entidades: Virgílio
Roque, Lda.; Constrope – Construções SA; António Saraiva e Filhos;
António Ascenção Coelho e Joaquim Dias Costa;
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26-30/08/2007 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a empreitada da obra de reparação da cobertura do edifício
sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 62 - Covilhã, bem como
a abertura de concurso por ajuste directo, com consulta às seguintes
entidades: José Manuel Pinheiro Madaleno; Construções António Joaquim
Maurício, Lda. e Botão Bidarra, Lda;
27-04/09/2007 – que autoriza a prorrogação do prazo para a entrega
das propostas para o concurso público internacional para a concessão
do serviço público de transportes colectivos urbanos da Grande Covilhã,
até ao dia 10 de Outubro de 2007;
28-06/09/2207 – que aprova a 6ª alteração ao Orçamento e Grandes
Opções do Plano da Câmara Municipal da Covilhã, documento que fica
apenso à acta.
A Câmara deliberou ratificar o seguinte despacho do Senhor Vereador
Luís Barreiros:
1-09/08/2007 – que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao estabelecimento de bebidas “Comida Rápida Rocha Time
Unipessoal, Lda.” sito na Praça Ponte Mártir-in-Colo – Covilhã, até às
01:00 horas, dos dias 10, 11, 17, 24 e 31 de Agosto de 2007, devido à
realização de música ao vivo, festas e karaoke.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E
PATRIMÓNIO
Extinção de Garantias Bancárias:
- Prestação de Serviços de Limpeza do Edifício da Câmara
Municipal e Edifício da Tinturaria
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária relativa à prestação de serviços de limpeza
do edifício da Câmara Municipal da Covilhã e edifício da Tinturaria,
adjudicada à firma Conforlimpa (Tejo), SA.
- Prestação de Serviços de Limpeza do Aeródromo Municipal
A Câmara deliberou homologar o auto de vistoria-aceitação do contrato
de prestação de serviços para execução de trabalhos de limpeza do
Aeródromo Municipal, que dá conta de que os serviços estão concluídos,
bem como a libertação da respectiva garantia bancária.
- Fornecimento e Montagem de Ossários no Cemitério Municipal
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito do fornecimento e
montagem de 50 ossários, destinados ao cemitério municipal, adjudicado
à firma Necropolis – Consultoria, Planificação e Gestão Cemiteriais,
Lda.
- Fornecimento de Material destinado à Iluminação Pública na
Freguesia de S. Jorge da Beira
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito do fornecimento de
material destinado à iluminação pública na freguesia de S. Jorge da Beira,
adjudicado à firma Schréder Iluminações, SA.
- Fornecimento de 550 Ton. de Massa Asfáltica para a Rua
Fernando J.G. Braga – Unhais da Serra
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito do fornecimento de
550 toneladas de massa asfáltica destinadas à pavimentação da Rua
Fernando J.G. Braga – Freguesia de Unhais da Serra, adjudicado à firma
Lena Engenharia & Construções SA.
- Fornecimento de 650 Ton. de Massa Asfáltica para a Rua da
Calva à E.B. de S. Domingos
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito do fornecimento de
650 toneladas de massa asfáltica destinadas à pavimentação da Rua da
Calva à E.B. de S. Domingos, adjudicado à firma Lena Engenharia &
Construções SA.
- Fornecimento de 1050 Ton. de Tout-Venant para a Zona da
Lanofabril
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito do fornecimento de
1050 toneladas de tout-venant destinadas à pavimentação da Zona da
Lanofabril, adjudicado à firma Carjol, Lda.
- Fornecimento de 1300 Ton. de Massa Asfáltica para a Freguesia
de Orjais
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito do fornecimento de
1300 toneladas de massa asfáltica destinadas à pavimentação de
arruamentos na freguesia de Orjais, adjudicado à firma Valério & Valério,
Lda.

- Fornecimento do Projecto de Beneficiação da EM 506-1 entre a
Ponte Pedrinha e o Cruzamento com a EN 345
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito do fornecimento do
projecto de beneficiação da EM 506-1 entre a Ponte Pedrinha e o
cruzamento com a EN 345, adjudicado à firma Aveiplano, Lda.
- Fornecimento e Colocação de Material de Sinalização
Direccional de Âmbito Urbano na Covilhã
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária relativa ao fornecimento e colocação de
material de sinalização direccional de âmbito urbano na Covilhã,
adjudicado à firma Serlux, Lda.
- Elaboração do Projecto de Intervenção na Estrada Unhais da
Serra/Nave de Santo António
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito da elaboração do
projecto de intervenção na estrada Unhais da Serra/Nave de Santo
António, adjudicada à firma Enaque, Lda.
- Elaboração do Projecto do Prolongamento da Avenida Infante
D. Henrique
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito da elaboração do
projecto do prolongamento da Avenida Infante D. Henrique, adjudicada
à firma Enaque, Lda.
- Elaboração do Projecto do Centro de Dia, Junta de Freguesia,
Posto Médico e Equipamento Desportivo e de Lazer do Canhoso
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
libertação da garantia bancária prestada no âmbito da elaboração do
projecto do centro de dia, junta de freguesia, posto médico e equipamento
desportivo e de lazer do Canhoso, adjudicada à firma Caires Atelier, Lda.
Nova Covilhã – Sociedade de Reabilitação Urbana, EM – Relatório
de Gestão e Contas de 2006 e Plano de Actividades e Orçamento
2007
A Câmara, nos termos da alínea e) do artigo 14º da Lei nº58/98 de 18 de
Agosto, deliberou aprovar o Relatório de Gestão e Contas de 2006 e o
Plano de Actividades e Orçamento 2007, da Nova Covilhã – Sociedade
de Reabilitação Urbana E.M.
Aquisição de Parcelas de Terreno por via de Direito Privado:
- Beneficiação do Caminho Rural entre Paul e Casegas
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
aquisição, por via de direito privado, da parcela de terreno nº31,
propriedade de Manuel de Jesus Carneiro, com a área de 1.166,00 m2,
necessária para a execução da beneficiação do caminho rural entre Paul
e Casegas.
- Prolongamento da Avenida do Infante D. Henrique
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
aquisição, por via de direito privado, da parcela de terreno nº66,
propriedade de Luís Duarte Cândido Curto, com a área de 1.721,51 m2,
necessária para a execução do prolongamento da Avenida do Infante
D. Henrique, pelo valor de 17.215,10 Euros.
Expropriações por Utilidade Pública:
- Ampliação do Cemitério do Dominguiso
A Câmara, face à urgência de se proceder ao processo de expropriação
de duas parcelas necessárias à obra de ampliação do Cemitério do
Dominguiso, localizado na Freguesia do Dominguiso, Covilhã, deliberou
a resolução de requerer a declaração de utilidade pública desta
expropriação, com carácter de urgência, das seguintes parcelas:
Parcela 1:
- A Causa de utilidade pública a prosseguir: Alargamento do Cemitério do
Dominguiso cuja necessidade é urgente e reconhecida por toda a
população do Dominguiso, uma vez que o mesmo já não oferece
condições condignas para as pessoas que falecem na área da freguesia
do Dominguiso, uma vez que a área de terreno disponível já não é
suficiente para receber os mortos da freguesia;
- Norma que habilita a CMC a expropriar: Alínea c) do nº7 do artigo 64º
da LAL conjugada com o artigo 10º do Código das Expropriações e
artigo 16º da Lei nº159/99, de 14 de Setembro;
- Área da parcela de terreno a expropriar: A parcela a expropriar tem
uma área de 401,40 m2 e faz parte de um prédio rústico inscrito na
matriz rústica sob o artigo 518, localizado em Cabeço do
Cemitério, da Freguesia do Dominguiso, não descrito na C.R.P
da Covilhã;
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- Proprietários: Herdeiros de Joaquim Bernardo Duarte (Celeste Angélica
Ramos, António Ramos Duarte e José Ramos Duarte);
- Previsão do montante de encargos a suportar com a expropriação:
9.103,75 Euros (nove mil cento e três euros e setenta e cinco cêntimos);
- Previsto em instrumento de gestão territorial para a parcela a
expropriar: Os solos da parcela localizam-se em termos de expropriação
em zona abrangida por zona classificada como “Espaço Urbano” de
nível 2, sendo que a edificabilidade admissível para a parcela encontrase condicionada pelo disposto nos artigos 8.º e 10.º do Regulamento
do Plano Director Municipal da Covilhã.
Parcela 2:
- A Causa de utilidade pública a prosseguir: Alargamento do Cemitério do
Dominguiso cuja necessidade é urgente e reconhecida por toda a
população do Dominguiso, uma vez que o mesmo já não oferece
condições condignas para as pessoas que falecem na área da freguesia
do Dominguiso, uma vez que a área de terreno disponível já não é
suficiente para receber os mortos da freguesia;
- Norma que habilita a CMC a expropriar: Alínea c) do nº7 do artigo 64º
da LAL conjugada com o artigo 10º do Código das Expropriações e
artigo 16º da Lei nº159/99, de 14 de Setembro;
- Área da parcela de terreno a expropriar: A parcela a expropriar tem
uma área de 431,75 m2 e faz parte de um prédio rústico inscrito na
matriz rústica sob o artigo 520, localizado em Cabeço do Cemitério,
da Freguesia do Dominguiso, descrito na C.R.P da Covilhã sob o
n.º 00484/30082002;
- Proprietários: Herdeiros de Francisco Augusto Aguilar (Maria Angélica
Ramos e António Ramos Aguilar);
- Previsão do montante de encargos a suportar com a expropriação:
9.792,09 Euros (nove mil setecentos e noventa e dois euros e nove
cêntimos);
- Previsto em instrumento de gestão territorial para a parcela a
expropriar: Os solos da parcela localizam-se em termos de expropriação
em zona abrangida por zona classificada como “ Espaço Urbano” de
nível 2, sendo que a edificabilidade admissível para a parcela encontrase condicionada pelo disposto nos artigos 8.º e 10.º do Regulamento
do Plano Director Municipal da Covilhã.

A Câmara, no seguimento do solicitado pela Direcção Geral das Autarquias
Locais, deliberou rectificar as deliberações tomadas nas reuniões de
Câmara realizadas em 05/01/2007 e 20/04/2007, nas quais foi requerida
a declaração de utilidade pública da expropriação da parcela de terreno
necessária à execução do traçado da Av. das Termas/acesso à Nave
de S. António, pelo que, onde se lê que os imóveis a expropriar se
inserem em zona classificada como “Área de Grande Aptidão
incluída no PNSE”, deve ler-se “Área de Grande Aptidão Agrícola
incluída no PNSE”.
A Câmara, no seguimento do solicitado pela Direcção Geral das Autarquias
Locais, deliberou rectificar a deliberação tomada na reunião de Câmara
realizada em 06/07/2007, na qual foi requerida a declaração de utilidade
pública da expropriação necessária à execução do traçado da Avenida
das Termas/acesso à Nave de S. António, no que diz respeito à parcela
138A e 138B, pelo que, onde se lê “Parcela 138A e 138B – Artigo
rústico 813 e artigo urbano 600, descrito na CRP da Covilhã sob o
nº245/19940106”, deve ler-se o seguinte:
- “Parcela 138A - Artigo urbano nº600 e Artigo rústico nº813, descrito
na CRP da Covilhã sob o nº245/19940106;
- Parcela 138B – Artigo rústico nº813 descrito na CRP da Covilhã sob
o nº245/19940106”.

- Construção de Infra-estruturas/Plano de Urbanização –
Programa Polis – Parcela 9 – Rectificação da Declaração de
Utilidade Pública
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou, nos termos
do artigo 148º do CPA, requerer a rectificação da declaração de utilidade
pública da expropriação dos prédios de que eram proprietários Luís
Victor da Silva Dias Alçada Batista e Outros, no âmbito da obra de
construção de infra-estruturas/Plano de Urbanização – Programa Polis
– parcela 9, para que o arrendamento comercial da firma “Varandas &
Matos, Lda.”, que explora no prédio referido, um estabelecimento
comercial designado por “Taverna d’El Rey”, de que é sócia/gerente e
legal representante a Sra. D. Guiomar Moura Teixeira, seja incluído na
referida Declaração de Utilidade Pública.
Mais deliberou não aceitar qualquer das contra-propostas apresentadas
pela arrendatária.

Aquisição de Imóveis
- Carlos Abreu Azevedo
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
aquisição do imóvel sito no Beco do Rodrigo, freguesia da Conceição,
Covilhã, propriedade de Carlos Abreu Azevedo, pelo valor de 20.000,00
Euros.
- José Esteves Miguens
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
aquisição do imóvel degradado sito na Rua das Machedes, freguesia do
Tortosendo, propriedade de José Esteves Miguens, pelo valor de 3.000,00
Euros.
- Maria das Dores da Cruz Estevam Girão
A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente,
datado de 20/08/2007, que, no seguimento da aquisição do prédio sito na
Rua Comendador Gomes Correia, nº73, propriedade de Maria das Dores
da Cruz Estevam Girão, determina o pagamento da verba de 3.544,82
Euros, a título de indemnização ao vendedor.
Mais foi deliberado revogar a deliberação da Câmara tomada, sobre o
assunto, na reunião realizada em 20/04/2007.

- Construção da Barragem das Cortes – Parcela 1 – Rectificação
de Deliberação
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou rectificar a
deliberação, tomada na reunião da Câmara de 06/07/2007, relativa à
declaração de utilidade pública da expropriação da parcela de
terreno nº1 necessária à construção da Barragem das Cortes, no
sentido de:
1-Os proprietários/expropriados da parcela serem: António Alfredo da
Fonseca Tavares Alçada Batista, viúvo, Carlos Manuel da Fonseca Alçada
Tavares Batista, casado com Maria Salomé Ferro Tavares Alçada Batista,
no regime de comunhão geral, Luís Vitor Alçada Tavares Batista,
divorciado, e Maria Isabel Alçada Batista Palha Araújo, casada com
Manuel Venâncio Palha Araújo, no regime de comunhão geral.
2-A parcela a expropriar está inserida no prédio rústico, sito no Covão
do Teixo, Vale da Lomba, Porta do Ourondo ou Porta dos Hermínios,
freguesia das Cortes, em cuja matriz se encontra inscrita sob o artigo
rústico 1116, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã
sob o n.º 1050/20070702.
- Execução do Traçado da Av. das Termas/Acesso à Nave de S.
António – Freguesia de Unhais da Serra – Rectificação de
Deliberação
20 DE SETEMBRO DE 2007

4

Projecto do Pequeno Sistema de Tratamento de Castanheiras –
Alteração
A Câmara, no seguimento do solicitado pela ADC – Águas da Covilhã,
EM, deliberou ratificar a alteração do sistema de tratamento dos esgotos
com uma ETAR para cada uma das localidades de Castanheiras de Cima
e Castanheiras de Baixo, nos termos constantes na carta da empresa
concessionária.
Empreitada da Obra de Alargamento do Passeio no Largo da
Ramalha – Covilhã – Adjudicação
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
adjudicar, por ajuste directo, o alargamento do passeio no Largo da
Ramalha – Covilhã, à empresa José Manuel Pinheiro Madaleno, pelo
valor de 4.438,65 Euros.

Adjudicação dos Trabalhos de Reparação de Fachadas na Rua
Visconde da Coriscada, na Rua Nuno Álvares Pereira e na Praça
do Município, na Covilhã – Rectificação do Valor
A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO, deliberou
rectificar o valor da adjudicação dos trabalhos de reparação de fachadas
na Rua Visconde da Coriscada, na Rua Nuno Álvares Pereira e na Praça
do Município, na Covilhã, de 38.080,00 Euros para 80.970,00 Euros,
tendo em conta que continua a ser a proposta mais económica.
Quiosque de S. João de Malta – Processo de Execução Fiscal
A Câmara, com base na informação dos serviços e considerando que foi
ultrapassado o prazo estipulado para o pagamento voluntário, conforme
notificação enviada a 17 de Julho de 2007, das taxas em dívida, no valor
de 4.136,67 Euros, acrescido de juros de mora no montante de 1.862,58
Euros, referentes ao quiosque de S. João de Malta, deliberou instaurar um
processo de execução fiscal, citando o devedor, Maria Manuela Ferreira
Oliveira Reis, para pagar o montante da dívida no prazo de 30 dias, nos
termos do CPPT.
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ADS – Águas da Serra, SA – Emissão de Declarações de Utilidade
Pública
- Empreitada de Execução relativa ao 1º Grupo de Ampliações
com Leitos de Macrófitas de Coutada
A Câmara, no seguimento do solicitado pela ADS – Águas da Serra, SA e
da informação da ADC – Águas da Covilhã, EM, que dá conta que o
projecto corresponde ao contrato assinado, deliberou, no âmbito do
contrato de concessão do serviço de saneamento em alta do Município
da Covilhã, ao abrigo da cláusula 20ª, reconhecer o interesse público da
empreitada de execução relativa ao 1.º grupo de ampliações com leitos
de macrófitas de Coutada, encarregando os serviços competentes de
emitir a respectiva declaração de utilidade pública.
- Empreitada de Execução relativa ao 1º Grupo de Ampliações
com Leitos de Macrófitas de Peraboa
A Câmara, no seguimento do solicitado pela ADS – Águas da Serra, SA e
da informação da ADC – Águas da Covilhã, EM, que dá conta que o
projecto corresponde ao contrato assinado, deliberou, no âmbito do
contrato de concessão do serviço de saneamento em alta do Município
da Covilhã, ao abrigo da cláusula 20ª, reconhecer o interesse público da
empreitada de execução relativa ao 1.º grupo de ampliações com leitos
de macrófitas de Peraboa, encarregando os serviços competentes de
emitir a respectiva declaração de utilidade pública.
- Empreitada de Execução relativa ao 1º Grupo de Ampliações
com Leitos de Macrófitas de Vale Formoso
A Câmara, no seguimento do solicitado pela ADS – Águas da Serra, SA e
da informação da ADC – Águas da Covilhã, EM, que dá conta que o
projecto corresponde ao contrato assinado, deliberou, no âmbito do
contrato de concessão do serviço de saneamento em alta do Município
da Covilhã, ao abrigo da cláusula 20ª, reconhecer o interesse público da
empreitada de execução relativa ao 1.º grupo de ampliações com leitos
de macrófitas de Vale Formoso, encarregando os serviços competentes
de emitir a respectiva declaração de utilidade pública.
Taxa pela Emissão do Certificado de Registo de Cidadão da União
Europeia
A Câmara, ao abrigo do disposto no nº2 do artigo 4º da Portaria
nº1637/06, de 17 de Outubro, deliberou fixar o montante a cobrar pela
componente municipal do serviço prestado, em 3,50 Euros, relativo à
taxa pela emissão de certificado de registo de cidadão da União Europeia.
Mais foi deliberado remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal
para os efeitos previstos na alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º conjugada
com a alínea a), do nº6, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro.
Desafectação de Parcela de Terreno sita nas Penhas da Saúde do
Domínio Público para o Domínio Privado do Município
A Câmara, considerando que:
1-O Sr. César Fernando da Costa de Oliveira Brás é proprietário de um
terreno sito nas Penhas da Saúde com uma área de 325,00 m2;
2-no âmbito da obra de construção das infra-estruturas das penhas da
Saúde foram construídos novos passeios que originaram um novo
alinhamento da via, passando a existir uma parcela de terreno com a
área de 55,00 m2 entre os passeios e a propriedade do requerente que de
facto é ocupada, única e exclusivamente pelo mesmo, não tendo qualquer
utilidade pública, dado que após a execução da obra, existem novas vias
e novos passeios que asseguram o trânsito naquele local;
deliberou:
1-desafectar do domínio público a parcela de terreno com a área de
55,00 m2, sita nas Penhas da Saúde, freguesia das Cortes, Covilhã, cuja
planta se anexa à informação dos serviços, com fundamento na sua
inutilidade pública ou não utilização pelo público, bem como a sua
integração no domínio privado do Município;
2-remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para os efeitos
previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º conjugada com a alínea a),
do nº6, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
3-promovidas as diligências atrás mencionadas e após inscrição da referida
parcela de terreno nas Finanças e registo na CRP da Covilhã, ceder o
terreno ao Sr. César Fernando da Costa de Oliveira Brás, através de
escritura pública, a título de compensação pelos terrenos cedidos pelo
requerente para a construção de arruamento e passeios públicos.
Desafectação de Parcela de Terreno sita no Teixoso do Domínio
Público para o Domínio Privado do Município
A Câmara, com base na informação dos serviços e considerando que:

1-Maria de Fátima Duarte Fortuna Rizzo requereu ao Município lhe
fosse cedida uma parcela de terreno com a área de 19,98 m2, sita na Rua
da República, Borralheira, freguesia do Teixoso, adjacente ao edifício de
sua propriedade;
2-que, após deslocação ao local e confirmação, o espaço pretendido
tem vindo ao longo do tempo a ser usado para fins privados,
nomeadamente estacionamento de automóvel particular da requerente;
3-tendo cessado a utilidade pública da parcela de terreno;
deliberou:
1-desafectar do domínio público a parcela de terreno com a área de
19,98 m2, sita na Rua da República, Borralheira, freguesia do Teixoso, a
confrontar do norte com caminho público e Manuel Agostinho Nogueira,
a sul com Maria de Fátima Duarte Fortuna Rizzo, do nascente com Rua
da República e do poente com Manuel Agostinho Nogueira, cuja planta
se junta à informação, com fundamento na sua inutilidade pública ou
não utilização pelo público, bem como a sua integração no domínio
privado do Município;
2-remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para os efeitos
previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º conjugada com a alínea a),
do nº6, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
3-promovidas as diligências atrás mencionadas e após inscrição da referida
parcela de terreno nas Finanças e registo na CRP da Covilhã, ceder a
parcela de terreno a Maria de Fátima Duarte Fortuna Rizzo, através de
escritura pública.
Constituição de Comissões
A Câmara, a fim de garantir maior operacionalidade às comissões de
Abertura de Propostas e Análise de Propostas de empreitadas, deliberou:
1-que, em substituição do Senhor Vereador Victor Marques (que sai da
Comissão) passe a presidir à Comissão de Análise de Propostas, o Chefe
da Divisão de Obras, Eng. José Domingos Martins Coxo;
2-que nas Comissões de Abertura e Análise de Propostas seja incluída a
funcionária Maria Helena Vaz Ribeiro Gaiola.
Fornecimento do Projecto de Beneficiação da Variante à Covilhã
– Abertura de Concurso
A Câmara, com base na proposta do Senhor Vereador Victor Marques,
deliberou aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos para
o fornecimento do projecto de beneficiação da Variante à Covilhã, bem
como a abertura de concurso público.
Listagem de Prédios Urbanos Degradados
A Câmara, no âmbito da majoração do IMI sobre prédios urbanos
degradados, para o ano 2008, deliberada pela Câmara na reunião
realizada em 06/07/2007, tomou conhecimento da listagem
apresentada.
Mais foi deliberado remeter a referida listagem à Assembleia Municipal
para anexar ao processo já enviado.
Contrato de Cessão de Exploração de Quiosque
A Câmara, com base na proposta do Senhor Vereador Luís Barreiros,
deliberou aprovar a celebração de um contrato de cessão de exploração
do Quiosque sito junto da rotunda do Operário Têxtil, pelo prazo de 5
anos, com início de imediato, com a 1ª renda, no valor de 250,00 Euros,
a ser paga em Janeiro de 2009, devendo o período antecedente, face aos
prejuízos alargados, considerar-se uma gratuitidade de ocupação do
mesmo.
Actualização das Tarifas da Facturação de Água
A Câmara deliberou aprovar a actualização das tarifas da facturação de
água e a alteração da periodicidade da emissão das facturas para
mensal.
Adjudicação de Demolição de Prédio
A Câmara deliberou adjudicar os trabalhos de demolição de prédio sito
na Travessa dos Escabelados, nº18, na freguesia do Tortosendo, à firma
Marco Paulo Antunes Pereira, pelo valor de 14.980,00 Euros.
Barragem da Ribeira das Cortes – Reconhecimento de Interesse
Público
A Câmara deliberou aprovar a proposta do Senhor Presidente e, deste
modo, que o deferimento da execução do acto de adjudicação da
referida empreitada seria gravemente prejudicial para o interesse
público.
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS OPERATIVOS
Prorrogação de Prazos:
- Empreitada da Obra de Reparação Exterior do Mercado
Municipal
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
autorizar uma prorrogação graciosa do prazo da empreitada da obra de
reparação exterior do Mercado Municipal, até ao dia 22 de Junho de
2007.
- Empreitada da Obra de Beneficiação da Estrada Intermunicipal
Vale de Amoreira – Verdelhos
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
autorizar a prorrogação do prazo da empreitada da obra de beneficiação
da estrada intermunicipal Vale de Amoreira – Verdelhos, por 30 dias.
Empreitada da Obra de Beneficiação do Caminho Rural
Paul – Casegas – Trabalhos-a-mais
A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO, deliberou
aprovar a realização de trabalhos-a-mais na empreitada da obra de
beneficiação do caminho rural entre Paul e Casegas, no valor de
59.440,56 Euros.
Empreitada da Obra de Construção do Quartel dos Bombeiros
Voluntários e Auditório do Paul – Erros e Omissões
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
aprovar os erros e omissões do projecto da empreitada da obra de
construção do quartel dos Bombeiros Voluntários e Auditório do Paul,
no valor de 8.910,57 Euros.
Empreitada da Obra de Beneficiação da Estrada Municipal Vale
de Amoreira – Verdelhos – Revisão de Preços
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
aprovar a revisão de preços da empreitada da obra de beneficiação da
Estrada Municipal Vale de Amoreira – Verdelhos, no valor de 42.169,34
Euros.
Empreitada da Obra de Construção das Instalações para a Cruz
Vermelha Portuguesa – Recepção Provisória
A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO, deliberou
homologar o auto de recepção provisória da empreitada da obra de
construção das instalações para a Cruz Vermelha Portuguesa, que dá
conta de que a obra está em condições de ser aceite provisoriamente,
bem como encarregar o DAGFP de proceder à abertura do respectivo
inquérito administrativo.
Recepções Definitivas:
- Empreitada da Obra de Reparação de Sanitários da Escola
Primária de São Silvestre
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
homologar o auto de recepção definitiva da empreitada da obra de
reparação de sanitários da Escola Primária de São Silvestre, que dá conta
de que a obra está em condições de ser recebida.
- Empreitada da Obra de Restauração da Capela de Santo Cristo,
no Teixoso
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
homologar o auto de recepção definitiva da empreitada da obra de
restauração da Capela de Santo Cristo, no Teixoso, que dá conta de que
a obra está em condições de ser recebida.
- Empreitada da Obra de Construção de Acesso para Deficiente
Motor
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
homologar o auto de recepção definitiva da empreitada da obra de
construção de acesso para deficiente motor, que dá conta de que a obra
está em condições de ser aceite.
- Empreitada da Obra de Reparação e Pintura do Muro,
Gradeamento e Portão na Rua Marquês d’Ávila e Bolama
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
homologar o auto de recepção definitiva da empreitada da obra de
reparação e pintura do muro, gradeamento e portão na Rua Marquês
d’Ávila e Bolama, que dá conta de que a obra está em condições de ser
aceite.
Contas Finais:
- Empreitada da Obra de Construção das Instalações para a
Cruz Vermelha Portuguesa
A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO, deliberou
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aprovar a conta final da empreitada da obra de construção das instalações
para a Cruz Vermelha Portuguesa, no valor de 47.755,09 Euros.
- Empreitada da Obra de Requalificação da Rua General
Humberto Delgado – Canhoso
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada da obra de
requalificação da Rua General Humberto Delgado – Canhoso, no valor
de 155.275,75 Euros.
- Empreitada da Obra da Rede de Drenagem e Passeios na
Avenida João XXIII – Trabalhos Complementares
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada da obra da rede
de drenagem e passeios na Avenida João XXIII – trabalhos
complementares, no valor de 70.323,95 Euros.
- Empreitada da Obra de Recolocação de Guardas de Segurança
no Eixo TCT
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
aprovar a conta final da empreitada da obra de recolocação de guardas
de segurança no Eixo TCT, no valor de 19.093,14 Euros.
- Empreitada da Obra de Reparação, Beneficiação e Ampliação
do R/C do Edifício da Delegação Escolar – Escola Central –
Covilhã
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou
aprovar a conta final da empreitada da obra de reparação, beneficiação
e ampliação do R/C do edifício da Delegação Escolar – Escola Central –
Covilhã, no valor de 1.308.740$00.
Ampliações de Iluminação Pública
A Câmara, com base na informação prestada pelos Serviços, deliberou
aprovar o orçamento apresentado pela EDP que a seguir se indica:

Designação
Freguesia
Ofício
Orçamento Valor
EN 343 entre a Piscina do Alto das Barco 273/07/RCMDA 307/2007 € 4.001,51
Tapadas e o novo tanque de água
Trânsito e Sinalização
- Colocação de Colunas Publicitárias com indicação
“Portugália”
A Câmara deliberou autorizar à empresa Portugália Restauração, SA, o
licenciamento e colocação de várias colunas publicitárias com a indicação
“Portugália”, nos seguintes locais:
- Eixo TCT/Entroncamento do Cá-te-Espero;
- Rua Marquês d’Ávila e Bolama/Entroncamento da Rua Visconde da
Coriscada;
- Rua Marquês d’Ávila e Bolama/Entroncamento com o Largo das Forças
Armadas;
- Rotunda do Operário Têxtil – Entroncamento da Rua Dr. Manuel
Castro Martins com a Alameda Europa;
- Avenida da Universidade/Entroncamento com a EN230 (Palmatória);
- Rua Visconde da Coriscada/Entroncamento com a Rua Marquês d’Ávila
e Bolama.
- Aditamento ao Estudo de Regulamentação a Nível de Trânsito
no Largo de Santa Marinha – Lugar de Estacionamento
Reservado a Deficientes
A Câmara, com base na informação apresentada, deliberou encarregar
os serviços de procederam à:
1-marcação horizontal de um lugar de estacionamento autorizado
reservado a deficientes, com a marcação do símbolo de deficientes no
centro do mesmo, no Largo de Santa Marinha;
2-colocação de um sinal de informação H1a (estacionamento autorizado,
com adicional mod.11d, no próprio sinal), complementado com placa
adicional com a inscrição “1 Lugar”.
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO
Acordos para a Regularização de Rendas em Atraso
- Joana Lília de Jesus Pinto Mateus
A Câmara deliberou deferir o pedido apresentado por Joana Lília de
Jesus Pinto Mateus, moradora em Pinhal do Gaiteiro, Bloco 4, R/C
Frente, Bairro da Biquinha, que na qualidade de arrendatária do Município
solicitou que fosse retomada a renda mensal contratualmente estabelecida
no valor de 125,00 Euros, a partir do mês de Setembro de 2007.
Contratos de Arrendamento
- Maria Afonso Geraldes
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
transmissão do contrato de arrendamento celebrado com José Simões
Madaleno, referente à habitação sita na Urbanização das Nogueiras,
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Lote 16, 1º Esq., no Teixoso, para a viúva, Maria Afonso Geraldes, por
falecimento do titular, bem como aprovar a celebração do novo contrato
de arrendamento.
- Guida Maria Gonçalves Martinho Filipe
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a
transmissão do contrato de arrendamento celebrado com Francisco
Manuel Lopes Almeida Filipe, referente à habitação sita na Urbanização
das Nogueiras, Lote 14, 2º Esq., no Teixoso, para a viúva, Guida Maria
Gonçalves Martinho Filipe, por falecimento do titular, bem como
aprovar a celebração do novo contrato de arrendamento.
Proposta de Atribuição de Fogos Municipais de Habitação Social
a Novos Inquilinos
A Câmara, após análise dos processos individuais de vários candidatos a
habitação social municipal e tendo em consideração todo um conjunto
de situações relacionadas com as actuais condições de vida dos agregados
familiares dos candidatos, deliberou atribuir os seguintes fogos municipais
de habitação social, com novos contratos de arrendamento a:

Nome
Maria Margarida Petrucci Fortuna
Francisco José Marmelo Canário
Fernando do Nascimento Simões
Maria Delfina S. Machado Anjos
Marta Sofia Amaral Leitão
António Esteves Graça
Isabel Mónica Alves Nunes
Carlos Manuel Nabais da Fonseca
António Carlos Prudêncio Cardoso
António dos Santos Metelo
Maria de Lurdes Teixeira Augusto
Dora Margarida Pedro Leitão

Fogo
Rua 6 de Setembro, nº33 C, Covilhã
Bairro das Nogueiras, Bloco 4, 3º Esq., Teixoso
Qta. da Alâmpada, Lote 5, R/C Dt., Boidobra
Qta. da Alâmpada, Lote 6, R/C Dt., Boidobra
Bairro do Pouso, Bloco C, 2º Dt., Vila do Carvalho
Bairro do Pouso, Bloco A, 2º. Dt., Vila do Carvalho
Bairro do Cabeço, Bloco 16, 3º Esq., Tortosendo
Bairro das Nogueiras, Bloco 1, 2º Esq., Teixoso
R. Nova do Souto, R/C C, Tortosendo
Bairro do Cabeço, Bloco 4, 1º Frente, Tortosendo
Bairro do Cabeço, Bloco 5, 1º Esq., Tortosendo
Bairro do Cabeço, Bloco 7, 2º Esq., Tortosendo

Tip.
T2
T2
T2
T2
T3
T3
T2
T3
T2
T1
T1
T2

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Protocolos de Colaboração – Agrupamentos de Escolas do
Concelho da Covilhã – Ratificação
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou ratificar os
protocolos de colaboração celebrados, no âmbito do Programa de
Generalização do Ensino do Inglês nos 3.ºs e 4.ºs anos e de outras
actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico,
ano lectivo 2007/2008, com os seguintes agrupamentos:
- Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve;
- Agrupamento de Escolas Entre Ribeiras;
- Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã;
- Agrupamento de Escolas Teixoso;
- Agrupamento de Escolas Tortosendo.
Requalificação da Rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Ano
Escolar de 2007/2008
A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à DREC esclarecimentos
quanto aos critérios que levaram ao encerramento das escolas EB1 de
Terra da Senhora, de Aldeia do Souto, de Borralheira, da Bouça e
Engenheiro Francisco Lobo.
Sport Lisboa Águias Dominguiso – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza
desportiva, cultural e recreativa, deliberou, nos termos da alínea b),
do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir
um subsídio no valor de 7.500,00 Euros, ao Sport Lisboa Águias
Dominguiso, para apoio à construção do Complexo Desportivo do
Dominguiso.
Mais foi deliberado liquidar o referido subsídio da seguinte forma:
- i 2.500,00 de imediato;
- i 2.500,00 em Dezembro de 2007;
- i 2.500,00 em Março de 2008.
Protocolos de Colaboração:
- Junta de Freguesia da Conceição
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de colaboração
entre o Município da Covilhã e a Junta de Freguesia da Conceição, com
vista à comparticipação financeira de actividades de âmbito dos tempos
livres, educação, desporto, acção social, conservação e reparação do

património, através da atribuição da verba de 20.000,00 Euros.
- Junta de Freguesia de Santa Maria
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de colaboração
entre o Município da Covilhã e a Junta de Freguesia de Santa Maria, com
vista à comparticipação financeira de actividades de âmbito da saúde e
acção social, designadamente, para apoio domiciliário, através da
atribuição da verba de 15.000,00 Euros.
Juntas de Freguesia – Participação na IV Feira das
Freguesias – Apoio
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza cultural e
recreativa, deliberou, nos termos da alínea b), do n.º 4 do artigo 64.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir um subsídio no valor de
1.000,00 Euros, a cada freguesia que se fez representar na IV Feira das
Freguesias do Concelho da Covilhã, para apoio às despesas inerentes,
perfazendo um total de 31.000,00 Euros, nomeadamente:
- Freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis;
- Freguesia de Aldeia do Souto;
- Freguesia do Barco;
- Freguesia da Boidobra;
- Freguesia do Canhoso;
- Freguesia de Cantar-Galo;
- Freguesia de Casegas;
- Freguesia da Conceição;
- Freguesia de Cortes do Meio;
- Freguesia da Coutada;
- Freguesia do Dominguiso;
- Freguesia da Erada;
- Freguesia do Ferro;
- Freguesia de Orjais;
- Freguesia do Ourondo;
- Freguesia do Paul,
- Freguesia de Peraboa;
- Freguesia do Peso;
- Freguesia de Santa Maria;
- Freguesia de São Jorge da Beira;
- Freguesia de São Martinho;
- Freguesia de São Pedro;
- Freguesia do Sarzedo;
- Freguesia de Sobral de São Miguel;
- Freguesia do Teixoso;
- Freguesia do Tortosendo;
- Freguesia de Unhais da Serra;
- Freguesia de Vale Formoso;
- Freguesia de Vales do Rio;
- Freguesia de Verdelhos;
- Freguesia de Vila do Carvalho.
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 11 de Setembro de 2007
O Vice-Presidente da Câmara,
João Esgalhado

• DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
FINANÇAS E PATRIMÓNIO
• DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
O MUNICÍPIO DA COVILHÃ, faz público, nos termos do artigo
217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de Março, que se
procede pelo Departamento de Administração Geral, Finanças e
Património – Secção de Compras e Concursos, desta Câmara Municipal,
a INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à empreitada da obra:
TRABALHOS NA COBERTURA METÁLICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Foi empreiteiro a firma CONSTROPE – CONSTRUÇÕES, SA, com
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Sede na Quinta da Chandeirinha – 6250-909 Belmonte.
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 de
Administração Geral, Finanças e Património – Secção de Compras e
Concursos, 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.
Câmara Municipal da Covilhã, ao 08 de Agosto de 2007.
O Vereador em Permanência
(Luís Barreiros)
JUSTIFICAÇÃO
CARTÓRIO NOTARIAL DA COVILHÃ
Rua Centro das Artes, nº.1, R/c Dto.
Tlf: 275 332 222
Certifico para efeitos de publicação que, por escritura de hoje exarada a
fls. 42, do Livro de Notas para Escrituras Diversas nº.84- P deste Cartório
Notarial o Município da Covilhã, NIPC 505330768, com sede na Praça
do Município, nesta cidade, veio justificar, por não possuir título, o
direito de propriedade, com exclusão de outrem, sobre os seguintes
imóveis:
a) – Urbano, destinado a Barragem, sito na Cova do Viriato, nas Penhas
da Saúde, limite da freguesia de Cortes do Meio, concelho da Covilhã,
com a área de trezentos e setenta e sete mil metros quadrados, a
confrontar de Norte, Sul, Nascente e Poente com terrenos do domínio
público, inscrito na respectiva matriz, em nome do justificante, sob o
artigo 1206, com o valor patrimonial tributário de 6.015.000,00 Euros
e o atribuído de 6.962.586,00 Euros, não descrito na Conservatória do
Registo Predial.
b) – Urbano, destinado a Estação de Tratamento de Águas, sito nas
Penhas da Saúde, limite da freguesia dita de Cortes do Meio, concelho da
Covilhã, com a área de cinco mil e quinhentos metros quadrados, a
confrontar de Norte, Sul e Nascente com terrenos do domínio público e
de Poente em caminho e domínio público, inscrito na respectiva matriz,
em nome do justificante, sob o artigo 1205, com o valor patrimonial
tributário de 1.272.570,00 Euros e o atribuído de 968.306,00 Euros,
não descrito na Conservatória do registo Predial.
Está conforme.
Covilhã, 06 de Setembro de 2007
O Notário do Cartório Notarial da Covilhã,
Joaquim Mendes Sequeira
ANÚNCIO DE CONCURSO
RECTIFICAÇÃO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação Oficial: Câmara Municipal da Covilhã
Endereço Postal: Praça do Município
Localidade: Covilhã
Código postal: 6200 151
País: PORTUGAL
Pontos de contacto: Câmara Municipal da Covilhã - Departamento de
Administração Geral, Finanças e Património - Divisão de Administração
Geral
À atenção de: Secção de Compras e Concursos
Telefone: 275 330600
Correio Electrónico: compras@cm-covilha.pt
Fax: 275 330622
Endereços Internet:
20 DE SETEMBRO DE 2007
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Endereço geral da entidade adjudicante (URL): compras@cm-covilha.pt
Endereço do perfil de adquirente (URL): http://www.cm-covilha.pt
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de
participação
Data: 10/10/2007
Hora: 17:00
IV.3.8) Condições de abertura das propostas
Data: 11/10/2007
Hora: 10 :00
Lugar: Secção de Compras e Concursos - Câmara Municipal da Covilhã
- Praça do Município - Covilhã.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Advertem-se os interessados que foram prestados esclarecimentos (cujas
cópias estão juntas às peças patentes a concurso) e prorrogado o prazo
de entrega das propostas para o concurso para adjudicação da concessão
do Serviço Público de Transportes Colectivos Urbanos da Grande Covilhã,
cujo anúncio foi publicado na 2ª Série do Diário da República nº 154, de
10 de Agosto de 2007 (de folhas 22932 a 22933) e no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias nº 2007/S 149/185581, de 04 de Agosto de
2007.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
04/09/2007
04/09/2007 - Vice-Presidente da Câmara Municipal da Covilhã,
Prof. João Manuel Proença Esgalhado
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 e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código Postal: 6200 151
Localidade / Cidade: Covilhã
País: PORTUGAL
Telefone: 275 330600
Fax: 275 330622
Correio Electrónico: compras@cm-covilha.pt
Endereço internet (URL): http://www.cm.covilha.pt
I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
Indicado em I.1)
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1)
I.4) ENDEREÇO ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1)
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Autoridade Regional/local
SECÇÃO II - OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a empreitada de construção do centro de dia,
junta de freguesia, posto médico, equipamento desportivo e de lazer na
zona confinante à Ribeira da Várzea, Canhoso
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de edifício e de equipamentos de desporto e de lazer. Os
trabalhos a realizar compreendem demolições, movimentos de terras,
estabilidade, estruturas metálicas – cobertura, terraço, alvenarias,
isolamentos, rebocos, pavimentos e rodapés, revestimento de tectos e
paredes, cantarias, serralharias, carpintarias, loiças sanitárias, cobertura,
segurança contra incêndios, arranjos exteriores, arranjos paisagísticos,
equipamentos do parque infantil e campo polidesportivo, rede de
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abastecimento de águas, rede de esgotos residuais, rede de esgotos pluviais,
rede de rega, infra-estruturas eléctricas, de telecomunicações, e de gás
natural, instalações mecânicas de AVAC, detecção de intrusão e diversos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a
prestação de serviços
Localidade e freguesia do Canhoso, concelho da Covilhã.
Código NUTS PT16A - CONTINENTE CENTRO - COVA DA BEIRA
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Objectos principais
Vocabulário principal Vocabulário complementar
45 21 00 00 2
II.1.8.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Secção F, Divisão 45, grupo 45.2, classe 45.21, categoria 45.21.1 e
subcategoria 45.21.15.
II.1.9) Divisão em lotes
Não
II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
Não
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em meses e/ou dias a partir da data da consignação - 180 dias
SECÇÃO III - INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do preço total do contrato, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou
referência às disposições que as regulam:
Financiamento pelo orçamento anual da Câmara Municipal da Covilhã
e os pagamentos efectuados mediante autos de vistoria e medição dos
trabalhos executados.
A empreitada é pela modalidade de “preço global” e o valor para efeitos
de concurso é de 700.000,00 Euros.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros,
de fornecedores ou de prestadores de serviços:
Consórcio externo.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/ do
fornecedor/do prestador de serviços e formalidades necessárias para
avaliar a capacidade económica, financeira e técnica mínima
exigida.
Só podem ser admitidos a concurso:
a)Os titulares de registo ou alvará, emitido pelo InCI.
b) Os não titulares de registo ou alvará emitido pelo InCI, que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados,
adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades
competentes, o qual indicará os elementos de referencia relativos à
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista.
c) O registo ou alvará deve conter:
c).1 A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios
e património construído, de acordo com o estabelecido na Portaria nº
19/2004, de 10 de Janeiro, na 1ª categoria, em classe correspondente ao
valor da proposta, ou, a 1ª subcategoria da 1ª categoria, a qual tem de ser
de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria
em que o tipo da obra se enquadra.
d).As 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª subcategorias da 1ª categoria, as 6ª, 8ª, 9ª e 10ª
subcategorias da 2ª categoria, as 2ª, 7ª, 8ª, 10ª e 12ª subcategorias da 4ª
categoria e as 2ª e 11ª subcategorias da 5ª categoria, nas classes
correspondentes à parte dos trabalhos às quais respeitem.
e) O concorrente pode recorrer a sub-empreiteiros, ficando a eles
vinculado por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes.
III.2.1.1) Situação jurídica - Documentos comprovativos exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva
para com a segurança social; Declaração comprovativa da situação
tributária regularizada emitida pela Repartição de Finanças do domicílio
ou sede; Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos
de IRS ou IRC.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira - Documentos
comprovativos exigidos
Documento emitido pelo Banco de Portugal; Declaração dos balanços e
demonstração de resultados dos últimos 3 anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica - Documentos comprovativos exigidos
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da
empresa e dos responsáveis pela orientação da obra; Lista de obras

executados da mesma natureza que é posta a concurso; Declaração que
mencione o equipamento principal a utilizar na obra; Declaração que
mencione os técnicos, serviços técnicos e encarregados a afectar à obra;
comprovação de execução de pelo menos uma obra de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a
400.000,00 Euros.
SECÇÃO IV - PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso Público
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1)os critérios a seguir indicados (se possível, por ordem decrescente de
importância)
Ppi Pei Vt
Rf = ____ x 0,60 + ___ x 0,10 ____ x 0,30
Pp Pe Vts
Rf = Resultado final;
Ppi = Preço da proposta mais baixa;
Pp = Preço da proposta em apreço;
Pei = Prazo de execução da proposta mais baixa;
Pe = Prazo de execução da proposta em apreço;
Vt = Valor técnico da proposta em apreço;
Vts = Valor técnico da proposta mais alta.
O valor de Vt obtém-se da seguinte forma:
Vt = v1 x 0,45 + v2 x 0,40 + v3 x 0,15
V1 = Nota justificativa do preço proposto;
V2 = Modo de execução da obra;
V3 = Plano de trabalhos;
Por ordem decrescente de importância: Não
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo de Concurso nº 86/2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção: 08/10/2007
Custo 577,60 Euros + IVA. Moeda: euro
Condições e forma de pagamento Mediante numerário ou cheque emitido
a favor do Município da Covilhã (em caso de envio pelo correio, deverá
previamente ser liquidado o custo do processo e acrescem os portes
devidos).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
Data: 29/10/2007
Hora: 17:00
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos
pedidos de participação
PT
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
Meses / Dias - 66 dias a contar da data fixada para a recepção das
propostas
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Concorrentes ou seus representantes, devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
Data: 30/10/2007
Hora: 10:00
Local: Secção de Compras e Concursos - Câmara Municipal da Covilhã
- Praça do Município - Covilhã
SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) Trata-se de um anúncio não obrigatório?
Não
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
. O ponto II.3) deve ler-se da seguinte forma: O prazo de execução da
empreitada é o que for definido pelo empreiteiro, não podendo exceder
180 dias, a contar da data da consignação.
. Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações
das cláusulas do caderno de encargos.
* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias nº L329, de 17 de Dezembro, para
contratos de valor igual ou superior ao limiar europeu
** CPA/CPC cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias nº L342 de 31 de Dezembro, alterado
pelo Regulamento 1232/98 da Comissão, de 17 de Junho, publicado no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias nº L177, de 22 de Junho
10/09/2007 - Vice-Presidente da Câmara Municipal da Covilhã,
Prof. João Manuel Proença Esgalhado
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2007/08/29

2007/08/30

2007/08/30

2007/08/31

2007/08/31

2007/08/31

2007/08/31

2007/08/31

2007/08/31

2007/08/31

2007/09/03

2007/08/31

2007/09/03

2007/08/31

2007/08/31

2007/08/31

2007/09/05

2007/08/31

2007/09/05

2007/08/31

2007/09/31

2007/09/08

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

5139/07

3134/07

3684/07

2943/07

1381/07

3135/07

4747/07

4448/07

4743/07

5045/07

4893/07

4992/07

2007/09/07

2007/05/30

2007/06/25

2007/05/21

2007/03/06

2007/05/30

2007/08/16

2007/08/01

2007/08/16

2007/09/03

2007/08/24

2007/08/30

2006/12/21

796/05

134

431

512

77/02

274/96

24/06

208/05

301/99

403/07

63/91

403/07

35845

Belo Zezere – Cooperativa de Construção e Habitação, C.R.L
Urbanização Belo Zêzere - Rua A – Lote 180
Freguesia de Vila do Carvalho
Rua Padre Parente – Vila de Carvalho

__________

__________

Deferida a homologação do auto de recepção provisória

Deferido o pedido de informação prévia de loteamento

__________

Deferida a autorização para requerer a emissão do
alvará de licença de construção
__________

__________

__________

__________

__________

__________

Deferido o projecto de arquitectura

__________

Deferidos os projectos de especialidades

Deferido a prorrogação do prazo para requer a
aprovação dos projectos de especialidades
Deferidos os projectos de especialidades

__________

Deferido a prorrogação de prazo para requer a
apresentação dos projectos de especialidades

__________

__________

__________

Resumo da Informação

I

Deferido

6957/06

João Manuel Duarte Costa
Rua Joaquim Pereira Espiga, n.º19
- Conceição
Mike Voja Zvonko Milojevic
Quinta do Mike, Bat. 1300, Cx. 1330
Maria Manuela Barata Rodrigues
Quinta de Madeira-Ponte Pedrinha – Bateria 7300 Cx. 7306
Maria Helena Melo Castro Forjaz Morão
Rua Ruy Faleiro, n.º20
José Boleo Canário
Rua Marques D’Avila e Bolama, n.º360 – 1º
Maria Helena Melo Castro Forjaz Morão
Rua Ruy Faleiro, n.º20
José Anunciação Moreira
Apartado 98
Ana rosa Correia Pinto
Estrada de São Domingos, n.º21
- Vila do Carvalho
Alberto de Jesus Cabral
Rua da Beringueira – Cantar de Galo
João Manuel Proença Esgalhado
Urbanização Mata Mouros, Rua F – Lote 167 – São Pedro
Delfina Maria Salcedas Martinho Nave Sobral
Rua do Pontão, n.º1 - Boidobra
Construções José Carlos Gil, Lda
Edifício Laranjeiras Rua Três Lagares – Apartado 378
Soconstrutor – Soc. de Construção do Tortosendo, Lda
Avenida Viriato – Sitio da Tenda

António Alberto Mendes Lopes
Rua Manuel Alçada Padez, n.º6 R/ch Dtº
Horácio Marmelo Santos
Rua Mateus Fernandes, n.º 135 – 4º
Carlos Alfredo Caldas Santos Barata
Quinta Mata Mouros

Olga Maria Santos Esteves Batista
Bairro de Santo António
Rua do Comércio, Cx. 252
Entresserras – Imobiliária SA
Rua Diogo da Fonseca, n.º28 CV Esq.

Courelas Eixo TCT
Apresentação de elementos - Tortosendo
Rego da Feiteira
Pedido de prorrogação do prazo para apresentação de
elementos – Peso
Bairro de Santo António ou Rua do Comércio
Pedido de prorrogação de prazo
São Martinho
Quintas das Donas e Espertim, Lot. Bequatro, Lote 9
Pedido de prorrogação do prazo para apresentação das
especialidades - Tortosendo
Quinta do Terlamonte
Construção de muros, tanque e cabine de gás – Teixoso
Sítio do Barreiro
Pedido de prorrogação de prazo – Cortes do Meio
Parque Industrial, lote 40
Construção de um pavilhão
- Tortosendo
Rua Joaquim Pereira Espiga, n.º19
Apresentou especialidades
– Conceição
Quinta Dr. Mike – Terlamonte
Especialidades - Teixoso
Quinta do Madeira
Exposição
Quinta das Poldras
Informação prévia – Conceição
Rua do Rodrigo, n.º67, 73 - Fracção A
Apresentou elementos - Conceição
Quinta das Poldras
Arquivamento da informação prévia – Conceição
Sítio do Pisão
Exposição – Erada
Urbanização da Ladeira do Pisão lote 9
Construção de uma habitação unifamiliar
- Teixoso
Beringueira de São Domingos
Pedido diversos – Vila do Carvalho
Urbanização Mata Mouros - Rua F – lote 167
Ampliação - Tortosendo
Quinta do Freixo
Alterações – Telas Finais – Boidobra
Quinta da Arrepiada
Informação Prévia - Operação de loteamento – Santa Maria
Parede do Guerra
Pedido de recepção provisória das obras de urbanização
Tortosendo
Quinta Mata Mouros
Alterações ao loteamento – Tortosendo
Junta de Freguesia Vila do Carvalho
Pedido de inspecção de elevadores – Vila do Carvalho

Local da Obra / Descrição

T

Deferido

339/04

147/99

273/02

394/03

212/05

113/06

211/07

257/96

Quinteto Quelhas – Construções, Lda
Alameda Pêro da Covilhã, Lote 2 – R/ch Esq.
Carlos Grancho Travaça
Largo de Santa Maria Madalena, n.º10 - Peso

Requerente Principal / Residência

E

2007/08/27

2007/08/24

20074/05/17

2007/08/21

2007/05/30

2007/08/28

2007/08/27

2007/08/24

490

Processo
Nº

L

4939/07

4892/07

2890/07

4801/07

3150/07

4954/07

4938/07

4923/07

Requerimento
Nº
Data
Entrada
4846/07
2007/08/22

MUNICIPAL

O

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deliberação / Despacho
Data
Tipo
Resultado

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

• DIVISÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

• DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO

B
M

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

2007/09/07

2007/08/31

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/08/31

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/10

2007/09/05

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Deferido

Deferido

4691/07

4318/07

3443/07

4312/07

4658/07

2880/07

3532/07

2875/07

5077/07

2007/08/14

2007/07/26

2007/06/13

2007/07/26

2007/08/10

2007/05/17

2007/06/19

2007/05/17

2007/09/04

2007/06/27

503

166/05

325/07

477

241/07

348

364/02

305/03

402/05

194/07

Mateus & Goudinho II – Imobiliária, Lda
Estrada Municipal, n.º513 – Vales do Rio
José Miguel Almeida Silva
Avenida Viriato, Edf. Estrela de Ouro, Bloco C 4º Esq.
Laura Maria Saraiva Bizarro Morais Real
Rua São João de Deus, n.º14 – 1º Esq.
- Teixoso
Ideialoft – Investimentos Imobiliários, Lda
Rua Tenente Mário Grilo, n.º26, R/Ch

Quinta da Corredoura ou Quinta do Mouco lote B
Exposição – São Pedro
Rua Visconde da Coriscada, n.º114
Pedido de licença de utilização – São Pedro
Rua João Mendes Alçada Paiva, n.º18
Apresentou elementos – Conceição
Rua da Industria, n.º18 e 20
Apresentou especialidades
– Conceição
Rua Joaquim Pereira Espiga, n.º20
Apresentação de elementos
– Conceição
Quinta do Alvito – C. C. Covilhã Shopping, Loja 44
Emissão de licença de utilização
– Boidobra
Quinta da Ponte da Terra
Apresentou especialidades
- Teixoso
Quinta da Ponte da Terra
Apresentou especialidades
- Teixoso
Quinta das Caldeiras
Anulação do anterior pedido – Santa Maria
Parque Industrial do Tortosendo
Alteração – Arranjos exteriores – Tortosendo
Rua do Mercado, n.º20
Exposição - Paul
Sitio dos Maiorais
Apresentação de elementos – Tortosendo
Rua Guilhermino Espinho
Construção de duas moradias geminadas - Canhoso
Quinta do Sarguinhal – Polito lote 10
Apresentou exposição – São Martinho
Rua Conde da Covilhã
Apresentou elementos – Unhais da Serra
Sitio da Corredoura
Recepção de obras de urbanização – Provisória
Conceição
Quinta das Donas e Quinta do Espertim – Loteamento
Bequatro lote 46
Apresentação de elementos – Tortosendo
Chão das Moitas
Pedido de recepção provisória – Vales do Rio
Loteamento Quinta da Ponte Terra lote 15
Construção de uma moradia – Canhoso
Várzea – Variante n.º18
Apresentação de elementos
- Teixoso
Eixo TCT – Arripiada
Junção de elementos – Santa Maria
__________

Deferido o projecto de arquitectura

Deferido o projecto de arquitectura

__________

__________

__________

__________

Deferido o pedido de entrega dos projectos de
especialidades
Deferida a alteração da planta de implantação

Deferido o pedido de informação prévia

Deferido o projecto de arquitectura de alterações

__________

__________

__________

__________

Licença de utilização

__________

__________

__________

Licença de utilização

Licença de utilização – 10 habitações

I

Deferido

3750/07

334/07

Brito e Filhos, Lda
Apartado 312
António Ramos Lda
Praça da República, n.º11
Manuel Vítor Martins Nunes
Rua João Mendes Alçada de Paiva, n.º18
Luís Filipe Alves Nogueira
Avenida 1º de Maio, n.º52 – 1
– Dominguiso
António Maria Coito Gabriel
Rua Joaquim Pereira Espiga, n.º20
– Conceição
Nobre Selecção – Serviços de Restauração, Lda
Quinta do Alvito – Covilhã Shopping loja 44
– Boidobra
Brito & Xavier, SA
Quinta da Ponte da Terra – Apartado 504
– Santa Maria
Brito & Xavier, SA
Quinta da Ponte da Terra – Apartado 504
– Santa Maria
José Cardoso Simão e Filhos, Lda
Avenida Eugénio de Andrade, n.º66 R/Ch - Fundão
Nercab – Núcleo Empresarial da Região Castelo Branco
Avenida do Empresário-Praça Nercab
Maria Isabel Martins Guilherme Bento Duarte
Rua José Ramalho, n.º83 – 3 Esq.
Américo Rogério Dias Marques
Rua Nova dos Olivais, n.º3 – 1º Dtº - Tortosendo
António Manuel Jesus Neves
Alameda Pêro da Covilhã – Lote 2 R/Ch. Esq.
Paulo José Fevereiro Silva Morais
Sete Capotes, n.º58 2º Dtº - São Martinho
Rui Miguel MendesPaiva
Rua Conde da Covilhã, n.º3
RFL – Construções Empreendimentos Turisticos, SA
Sitio da Corredoura – Eixo TCT, Lote 3, Loja C, R/Ch Esq.
Conceição
Construções Guedes & Hilário, Lda
Rua Centro de Artes, Lote 2 – 1º Frt.

T

Deferido

2007/08/14

61/03

445

209/07

81/07

76/06

18/04

290/06

70/07

47/06

154/01

E

4688/07

2007/07/19

2007/09/03

2007/08/28

2007/08/28

2007/04/16

2007/06/29

2007/07/02

2007/07/10

2007/03/01

2007/09/07

L

Deferido

4208/07

5041/07

4965/07

4963/07

2243/07

3802/07

3809/07

3969/07

1284/07

5133/07

MUNICIPAL

O

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferida

Deferido
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