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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 06 de Junho de 2008, tomou as seguintes
deliberações destinadas a terem eficácia externa:

DESPACHOS
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Presidente:
1-12/05/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento do Relatório Ambiental do Processo de
Revisão do Plano Director Municipal da Covilhã, bem como a abertura
de concurso limitado, com consulta às seguintes empresas: Trajectórias
– Projectos e Planeamento do Território; PROENGEL – Projectos de
Engenharia e Arquitectura, Lda.; UBI – Universidade da Beira Interior
– Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura; Instituto Superior
Técnico – CESUR – Centro de Sistemas Urbanos e Regionais;
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente – Faculdade de
Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa; WS ATKINS –
Consultores e Projectistas Internacionais, Lda. e PROCESL – Engenharia
Hidráulica e Ambiental, Lda.;
2-12/05/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento do estudo hidrológico e hidraúlico do
concelho da Covilhã, bem como a abertura de concurso limitado, com
consulta às seguintes empresas: EngiRecursos, Consultadoria em
Engenharia e Ambiente, Lda.; PROENGEL – Projectos de Engenharia
e Arquitectura, Lda.; DHV, SA; HPN – Consultores de Engenharia, SA;
UBI – Universidade da Beira Interior – Departamento de Engenharia
Civil e Arquitectura; Departamento de Ciências e Engenharia do
Ambiente – Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de
Lisboa; PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda. e
Hidrofunção – Consultores de Engenharia, Lda.;
3-12/05/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento de cartografia numérica e
ortofotocartografia  do Concelho da Covilhã, bem como a abertura de
concurso público;
4-21/05/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por
conseguinte, a adjudicação do fornecimento do anteprojecto do
Aeroporto da Covilhã, ao agrupamento Consulgal – Consultores de
Engenharia e Gestão, SA/Proengel – Projectos de Engenharia e
Arquitectura, Lda., pelo valor de 514.690,00 Euros, bem como a
aprovação da minuta do contrato;
5-21/05/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por
conseguinte, a adjudicação da empreitada de requalificação urbana da
Estrada Municipal 504 entre a Lanofabril e a Ponte de Cantar Galo, ao
agrupamento concorrente José Manuel Pinheiro Madaleno/Construções
Fortunato Canhoso & Filhos, Lda., pelo valor de 220.809,57 Euros,
bem como a aprovação da minuta do contrato;
6-28/05/2008 – que determina que o concurso para a prestação de
serviços de limpeza de vários edifícios municipais seja anulado, ao abrigo
do disposto na alínea a) do nº1, do artigo 58º do Decreto-Lei nº197/99,
de 08 de Junho, devendo ser dado conhecimento do presente despacho
às entidades concorrentes;
7-02/06/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a empreitada de requalificação urbana da Rua Corte de
Sino e Rua D. Zeca Gonçalves – Ferro, bem como a abertura de concurso
público.
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor
Vice-Presidente:
1-09/05/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento de 20 abrigos de passageiros para instalar
na EN230, EN18, EN18-4, EM 501 e Erada, bem como a abertura de
concurso por consulta prévia às seguintes firmas: Cabena, Lda.; SNSV,
Lda.; Vecojuncal, Lda.; Panorama, Lda.; Serlux. Lda.; JCDecaux, Lda. e
Brincantel, Lda.;
2-14/05/2008 – que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao estabelecimento de bebidas designado “Buffalu´s Bar”,
sito na Rua 1.º de Dezembro, nº20 - Covilhã, até às 04:00 horas, do dia
16 de Maio de 2008, devido à realização de uma festa dos cursos de Engª
Electromecânica e Design Industrial;
3-14/05/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de

encargos para o fornecimento do Relatório Ambiental do Plano de
Urbanização do Vale da Ribeira da Goldra, bem como a abertura de
concurso limitado, com consulta às seguintes empresas: ARPAS –
Arquitectos Paisagistas Associados, Lda.; Trajectórias – Projectos e
Planeamento do Território; PROENGEL – Projectos de Engenharia e
Arquitectura, Lda.; UBI – Universidade da Beira Interior – Departamento
de Engenharia Civil e Arquitectura; WS ATKINS – Consultores e
Projectistas Internacionais, Lda.; PROCESL – Engenharia Hidráulica e
Ambiental, Lda. e Matos, Fonseca e Associados, Estudos e Projectos,
Lda.;
4-14/05/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento do Relatório Ambiental do Plano de
Urbanização do Vale da Ribeira da Carpinteira, bem como a abertura de
concurso limitado, com consulta às seguintes empresas: ARPAS –
Arquitectos Paisagistas Associados, Lda.; Trajectórias – Projectos e
Planeamento do Território; PROENGEL – Projectos de Engenharia e
Arquitectura, Lda.; UBI – Universidade da Beira Interior – Departamento
de Engenharia Civil e Arquitectura; WS ATKINS – Consultores e
Projectistas Internacionais, Lda.; PROCESL – Engenharia Hidráulica e
Ambiental, Lda. e Matos, Fonseca e Associados, Estudos e Projectos,
Lda.;
5-16/05/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a empreitada da obra de requalificação urbana da Alameda
Europa 2ª Fase, bem como a abertura de concurso público;
6-27/05/2008 – que autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao estabelecimento de bebidas designado “Art Barô”, sito
na Rua Comendador Campos Melo 111-C, Covilhã, até às 04:00 horas,
do dia 31 de Maio de 2008, devido a realização da Noite Africana;
7-04/06/2008 – que determina a adjudicação das obras de adaptação e
acabamento de espaço/oficina sito na Praça do Município, à firma
Joaquim Dias Costa, pelo valor de 3.500,00 Euros.

A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Vereador
Luís Barreiros:
1-19/05/2008 – que, no âmbito da cessão de exploração de um bar da
piscina/praia no Jardim do Lago, um bar no Parque da Goldra e do
restaurante do Jardim do Lago, designa o seguinte júri: Dr. Luís Barreiros,
Dra. Graça Robbins e Dra. Manuela Roque;
2-27/05/2008 – que concorda com a rectificação do valor, referido no
despacho, ratificado na reunião realizada em 04/04/2008, de adjudicação
da empreitada de obras de conservação da Escola Básica do 1º Ciclo do
Largo da Feira, à firma Virgílio Roque, Lda., uma vez que é 50.501,52
Euros e não 50.501,63 Euros, como por lapso foi referido;
3-27/05/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a prestação de serviços de limpeza do edifício da Câmara
Municipal, bem como a abertura de concurso por consulta prévia às
seguintes firmas: Conforlimpa (Tejo), Lda.; Nova Serviços, Lda.; Vadeca,
SA; ISS Facility Services; LB Limpeza Batista; Fénix, Cleaning, SA;
Essiel, Lda.; Factor Humano e Jarlimcor, Lda.;
4-27/05/2008 – que aprova a 6ª alteração ao Orçamento e Grandes
Opções do Plano 2008 da Câmara Municipal da Covilhã;
5-29/05/2008 – que, na sequência do despacho do Senhor Vice-Presidente
que determina a abertura de concurso para o fornecimento de
combustíveis, concorda com a consulta às seguintes entidades: BP;
Petrogal, SA; Repsol, SA; Agip; Cepsa, SA e Alves Bandeira;
6-29/05/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a prestação de serviços de limpeza de vários edifícios
municipais, bem como a abertura de concurso público;
7-04/06/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para o fornecimento de equipamentos para as piscinas da Covilhã
e do Teixoso, bem como a abertura de concurso limitado, com consulta
às seguintes entidades: Gonçalves & Gonçalves, Lda.; Alcriestor, Lda.;
Tecnat, Lda.; Underblue; Friqmatel; Fábrica de Cadeiras Tristão e
Vabrisotel;
8-04/06/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a concepção, fornecimento e instalação de controle de
acesso à piscina praia da Covilhã, bem como a abertura de concurso
limitado, com consulta às seguintes entidades: Nova Base; NetChange,
SA; Cedis, Lda.; Consispro, Lda.; Dimep Europa e CPcis;
9-04/06/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de
encargos para a concepção, fornecimento e instalação de controle de
acesso à piscina de lazer do Teixoso, bem como a abertura de concurso
limitado, com consulta às seguintes entidades: Nova Base; NetChange,
SA; Cedis, Lda.; Consispro, Lda.; Dimep Europa e CPcis;
10-04/06/2008 – que concorda com a anulação do concurso público
para a prestação de serviços de seguros do Município da Covilhã, aprova
o programa de concurso e caderno de encargos, anexos à proposta, e
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determina a abertura de novo concurso público, devendo ser notificados
os concorrentes dos fundamentos desta decisão.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E
PATRIMÓNIO

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:

(1)  Trabalhos de reparação em muro de suporte à EN-18
(2)   Para cedência a família carenciada

Aquisição de Parcelas de Terrenos por Via do Direito Privado
- Execução do Traçado da Avenida das Termas/Acesso à Nave de
Santo António
A Câmara, com base na informação dos serviços e tendo em conta que
se chegou a acordo para aquisição, por via de direito privado, da parcela
163B, propriedade de Deolinda Pereira Carriço Roque, Amélia Cristina
de Almeida Roque Guedes e Margarida Isabel de Almeida Pereira Roque,
necessária à obra de execução do traçado da Avenida das Termas/acesso
à Nave de Santo António, deliberou revogar as deliberações de Câmara,
tomadas nas reuniões de 06/07/2007 e 07/12/2007, relativamente à
parcela em causa.
Mais foi deliberado autorizar a aquisição, por via de direito privado, da
parcela 163B aos seguintes proprietários, de acordo com as seguintes
condições:

- Alargamento da Avenida Europa
A Câmara deliberou concordar com as contrapartidas acordadas com
José Carlos Anaquim de Carvalho, para efeitos de cedência das parcelas
de terreno nºs1, 2 e 3, com a área total de 2.618,07 m2, necessárias para
a execução da obra de “Alargamento da Avenida da Europa”.
- E.M. entre Teixoso e Verdelhos – Alargamento da Ponte sobre
o Rio Beijames
A Câmara deliberou autorizar a aquisição, por via de direito privado, da
parcela de terreno, necessária ao alargamento da Ponte sobre o Rio
Beijames, aos seguintes proprietários, de acordo com as seguintes
condições:

- Construção da Ponte Pedonal sobre a Ribeira da Carpinteira
A Câmara deliberou autorizar a aquisição, por via de direito privado, das
parcelas de terreno nºs5 e 6, necessárias à construção da ponte pedonal
sobre a Ribeira da Carpinteira, respectivamente com as áreas de
132,00 m2 e 88,00 m2, pelo valor de 22.000,00 Euros.
Mais foi deliberado ratificar o acordo celebrado com os proprietários,
devendo o pagamento do montante acordado de 22.000,00 Euros ser

 
JUNTA DE FREGUESIA 

 
OBJECTIVO 

 

 
VERBA A 

TRANSFERIR 
Ourondo Limpeza de caminhos agrícolas e estradas municipais € 3.160,00 

+ IVA à taxa em vigor 

Peraboa Aquisição do projecto para a reconstrução de um edifício para o jardim-

de-infância 

€ 4.250,00 

+ IVA à taxa em vigor 

Peso Obras de limpeza na Ponte do Braçal na EM 513 € 3.380,00 

+ IVA à taxa em vigor 

Peso Construção de passeios e drenagem de águas pluviais na EM 513 

acesso ponte Peso – Pesinho 

€ 10.214,00 

+ IVA à taxa em vigor 

São Martinho Cedência de material (100 blocos de 30, 1m de areia, 1m de sarrisca e 

25 sacos de cimento) no valor de € 189,50 + IVA (1) 

- 

São Martinho  Aquisição de material (1 lata de 25l de tinta branca, 2 latas de 1l de 

tinta castanha, 1 lata de 1l de tinta preta e 4l de verniz) (2) 

€ 135,73 

+ IVA à taxa em vigor 

 

Vila do Carvalho Construção de valetas € 1.750,00 

+ IVA à taxa em vigor 

Vila do Carvalho Construção de um muro na Rua Nova do Ribeiro da Relva € 950,00 

+ IVA à taxa em vigor 

Nome Área (m2) Valor 
Deolinda Pereira Carriço Roque 2.167,37 € 20.253,31 

Amélia Cristina de Almeida Roque Guedes 154,81 € 1.446,67 

Margarida Isabel de Almeida Pereira Roque 154,81 € 1.446,67 

efectuado pela emissão de dois cheques, cada um no valor de 11.000,00
Euros, respectivamente, a favor de José de Oliveira Simões e Maria do
Céu Venâncio de Oliveira Simões, dado serem estes os Cabeças de Casal
das heranças deixadas por óbito dos respectivos cônjuges.

Expropriações por Utilidade Pública
- Execução do Museu do Queijo em Peraboa – Rectificação

A Câmara deliberou rectificar a deliberação da Câmara tomada na reunião
realizada em 16/05/2008, que deliberou requerer a declaração de utilidade
pública da expropriação necessária à execução do Museu do Queijo em
Peraboa, devendo constar na mesma o seguinte:
- Parcela a expropriar: A parcela a expropriar tem uma área de

87,75 m2, constituída por três prédios urbanos, localizados na Rua
dos Casainhos, freguesia de Peraboa, inscritos na matriz respectiva,
sob os artigos 349, 350 e 351, e descritos na Conservatória do Registo
Predial da Covilhã sob os nºs329, 291 e 796;

- Proprietários e demais interessados: Manuel Silveira Carrola e mulher
Conceição Rodrigues Tavares.

Cessões de Posição Contratual
- Empreitada de Requalificação Urbana do Largo de Portugal,
Rua João de Deus, Rua Prof. Filomena Alves Ribeiro, Rua Nuno
Alvares e ruas confinantes, no Teixoso
A Câmara deliberou autorizar a cessão de posição contratual da empreitada
de requalificação urbana do Largo de Portugal, Rua João de Deus, Rua
Profª. Filomena Alves Ribeiro, Rua Nuno Alvares e ruas confinantes,
no Teixoso, solicitada por José Manuel Pinheiro Madaleno, a favor da
firma José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda.
- Empreitada de Beneficiação e Conservação da Divisão de
Urbanismo
A Câmara deliberou autorizar a cessão de posição contratual da empreitada
de beneficiação e conservação da Divisão de Urbanismo, solicitada por
José Manuel Pinheiro Madaleno, a favor da firma José Manuel Pinheiro
Madaleno, Lda.
- Empreitada de Conservação do Edifício Principal da Câmara
Municipal da Covilhã
A Câmara deliberou autorizar a cessão de posição contratual da empreitada
de conservação do edifício principal da Câmara Municipal da Covilhã,
solicitada por José Manuel Pinheiro Madaleno, a favor da firma José
Manuel Pinheiro Madaleno, Lda.
- Empreitada de Requalificação Urbana da EM 504 entre a
Lanofabril e a Ponte de Cantar-Galo
A Câmara deliberou autorizar a cessão de posição contratual da empreitada
de requalificação urbana da EM 504 entre a Lanofabril e a Ponte de
Cantar Galo, solicitada por José Manuel Pinheiro Madaleno, a favor da
firma José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda.

Relatório e Contas de 2007 e Plano de Actividades e Orçamento
para 2008 da Nova Covilhã – Aprovação
A Câmara deliberou aprovar o Relatório e Conta da Nova Covilhã –
Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, relativos ao ano de 2007, bem
como o novo Plano de Actividades e Orçamento para 2008.

Ratificação de Acordo entre o Município da Covilhã e a Somague
PMG – Promoção e Montagem de Negócios, SA
A Câmara deliberou ratificar o acordo celebrado entre o Município da
Covilhã e a Somague PMG – Promoção e Montagem de Negócios, SA,
relativo à cedência da fracção A do prédio sito na Rua António Augusto
de Aguiar, nºs12, 14 e 16, freguesia de São Martinho, para entrega ao
CCD Leões da Floresta.

Protocolos de Colaboração
- Sporting Clube da Covilhã
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de colaboração
entre o Município da Covilhã e o Sporting Clube da Covilhã relativo à
atribuição de uma comparticipação, no montante de 8.500,00 Euros,
para apoio a actividades de interesse municipal de natureza desportiva
a desenvolver pelo segundo outorgante, na intervenção formativa das
classes jovens.
- 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, cujo
objectivo é apoiar a segunda outorgante em actividades no âmbito dos
tempos livres, educação, acção social, desporto, cultura e património,
através da atribuição de 15.000,00 Euros.

Segunda Revisão Orçamental de 2008
A Câmara deliberou aprovar a 2ª Revisão ao Orçamento e Grandes

Nome Área (m2) Valor 
Armindo Tavares Duarte Gomes 121,00 € 242,00 

Maria Lídia Mendes dos Reis 121,00 € 242,00 
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Opções do Plano 2008 da Câmara Municipal da Covilhã.
Foi ainda deliberado remeter a presente deliberação à Assembleia
Municipal da Covilhã para os efeitos previstos na alínea b) do nº2 do
artigo 53º, conjugada com a alínea a) do nº6 do artigo 64º da Lei 169/99
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de
11 de Janeiro.

Construção do Acesso à Piscina de Lazer do Teixoso – Permuta
de Terrenos
A Câmara, tendo em conta a necessidade de ocupar uma área de
228,00 m2 de um terreno pertencente a Fernando Esteves Freire,
residente na freguesia do Teixoso, para a construção do acesso à piscina
de lazer do Teixoso, deliberou autorizar a permuta de terreno com a
mesma área, uma vez que tal permuta não vai afectar a construção da
piscina e futuro auditório/biblioteca.

Programa Pagar a Tempo e Horas
A Câmara deliberou ratificar o aditamento efectuado ao contrato de
empréstimo celebrado entre o Município da Covilhã e a Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo da Região do Fundão e Sabugal, CRL, relativo à
contratação de um empréstimo no montante de 2.886.114,60 Euros,
destinado ao financiamento do Programa “Pagar a Tempo e Horas.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS OPERATIVOS

Prorrogações de Prazos
- Empreitada da Obra de Execução de Infra-estruturas do

Loteamento da Quinta da Corredoura
A Câmara deliberou autorizar a prorrogação do prazo da empreitada da
obra de execução de infra-estruturas do Loteamento da Quinta da
Corredoura, por 139 dias.

Mais foi deliberado aprovar o respectivo mapa de trabalhos e cronograma
financeiro.

Recepções Definitivas
- Empreitada da Obra de Reparação do Mercado e Polidesportivo
de Vila do Carvalho
A Câmara deliberou homologar o auto de recepção definitiva da
empreitada da obra de reparação do Mercado e Polidesportivo de Vila
do Carvalho, que dá conta de que a obra está em condições de ser
aceite.

- Empreitada da Obra de Construção de um Muro de Suporte
em Terlamonte
A Câmara deliberou homologar o auto de recepção definitiva da
empreitada da obra de construção de um muro de suporte em Terlamonte,
que dá conta de que a obra está em condições de ser recebida
definitivamente.

Projecto de Requalificação e Alargamento da Rua Vasco da
Gama – Covilhã
A Câmara deliberou aprovar o projecto de requalificação e alargamento
da Rua Vasco da Gama – Covilhã.

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO

Relação de Garantias Bancárias
A Câmara, com base na informação dos serviços e por se tratar de um
processo vistoriado e com deficiências não corrigidas, deliberou proceder
à elaboração de auto de noticia, instauração de processo de contra-
ordenação e aplicação de coima, ao processo de loteamento nº302,
titulado em nome de Canavilhas & Canavilhas – Construção Civil e
Obras Públicas, SA.

Contratos de Arrendamento
- Lucinda Maria de Jesus da Cruz Leitão
A Câmara deliberou ratificar o contrato de arrendamento celebrado
com Lucinda Maria de Jesus da Cruz Leitão referente à casa sita na
Urbanização das Nogueiras, Bloco 13 – 1º Dt., freguesia do Teixoso, a
começar no dia 1 de Junho de 2008, com a renda inicial, mensal de
40,00 Euros.

- Sónia Isabel Pereira Barata
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um contrato de arrendamento
com Sónia Isabel Pereira Barata referente à garagem nº26, sita na
Urbanização das Nogueiras, Teixoso, a começar no dia 1 de Junho de
2008, com a renda anual inicial, anual de 492,00 Euros, pagável em
duodécimos de 41,00 Euros.

A Câmara deliberou autorizar as seguintes permutas de habitação social,
por razões de saúde e outras que se prendem com alterações na
composição do agregado familiar dos inquilinos:

Mais foi deliberado autorizar a atribuição de fogos com novos contratos
de arrendamento a:

Acordos para a Regularização de Rendas em Atraso
- Joana Lília de Jesus Pinto Mateus
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um acordo para a
regularização de rendas em atraso com Joana Lília de Jesus Pinto Mateus,
referente ao fogo sito no Pinhal do Gaiteiro, 4 – R/C Fte. – Covilhã,
sendo o valor actual da dívida de 1.312,50 Euros, o qual será amortizado,
a partir de Maio de 2008, durante 12 meses, até Abril de 2009 (inclusive),
com o pagamento da quantia mensal de 234,38 Euros (125,00 Euros –
renda + 109,38 Euros – acordo).
- Marta Maria Pires da Silva
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um acordo para a
regularização de rendas em atraso com Marta Maria Pires da Silva,
referente ao fogo sito no Bairro dos Penedos Altos, Bloco 1 – 1º Esq.
Fte. – Covilhã, sendo o valor actual da dívida de 292,50 Euros, o qual
será amortizado, a partir de Maio de 2008, durante 10 meses, até
Fevereiro de 2009 (inclusive), com o pagamento da quantia mensal de
69,25 Euros (40,00 Euros – renda + 29,25 Euros – acordo).
- Francisco José Rodrigues Caldas Franco
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um acordo para a
regularização de rendas em atraso com Francisco José Rodrigues Caldas,
referente ao fogo sito no Bairro do Cabeço, Bloco 10 – 3º Esq. –
Tortosendo, sendo o valor actual da dívida de 2.103,00 Euros acrescida
do valor de 368,65 Euros, relativo a taxas de justiça com um processo
de despejo, o qual será amortizado, a partir de Junho de 2008, durante
12 meses, até Maio de 2009 (inclusive), com o pagamento da quantia
mensal de 351,97 Euros (146,00 Euros – renda + 175,25 Euros –
acordo + 30,72 de despesas de justiça).
- João Carlos Oliveira Maceiras
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um acordo para a
regularização de rendas em atraso com João Carlos Oliveira Maceiras,
referente ao fogo sito no Bairro do Cabeço, Bloco 6 – 3º Dt. –
Tortosendo, sendo o valor actual da dívida de 877,50 Euros, o qual será
amortizado, a partir de Junho de 2008, durante 12 meses, até Maio de
2009 (inclusive), com o pagamento da quantia mensal de 113,13 Euros
(40,00 Euros – renda + 73,13 Euros – acordo).
- Maria Jacinta Nogueira Brás Marques
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um acordo para a
regularização de rendas em atraso com Maria Jacinta Nogueira Brás

Nome Fogo Tip. 
Luís Filipe Alves Repolho Sai da Urb. da Qtª. da Alâmpada Lote 9, R/C Dt. na 

Boidobra, para o Bairro do Cabeço Bloco 16, 3º Esq. no 

Tortosendo 

 

T2 

Marta Gonçalves Cruz Costa Sai do Bairro do Cabeço Bloco 5, R/C Dt. no Tortosendo 

para o Bairro do Cabeço Bloco 8, 2º Dt. 

 

T3 

Maria de Fátima Dionísio 

Feliciano Cunha 

Sai da Rua 6 de Setembro nº41 na Covilhã para a Urb. Qtª. 

da Alâmpada Lote 13, R/C Dt. na Boidobra 

 

T2 

Nance de Araújo Serra Sai do Bairro do Cabeço Lote 14, 3º Esq. no Tortosendo 

para o Bairro do Cabeço Lote 6, R/C Dt. 

 

T2 

António Gonçalves Sai do Bairro do Cabeço Bloco 17, 1º Dt. no Tortosendo 

para o Bairro do Cabeço Bloco 13, R/C Esq. 

 

 

T2 

Maria da Piedade Teles de 

Andrade 

Sai da Urb. das Nogueiras, Bloco 8, R/C Dt no Teixoso para 

o Bloco 9, 1º Dt. na mesma urbanização 

 

T3 

 

Nome Fogo Tip. 
Rui Miguel Oliveira Maceiras Bairro do Cabeço, Bloco 6, 2º Dt – Tortosendo T2 

Sandra Isabel Silva Serra Urb. da Qtª. da Alâmpada, Lote 21, 1º Esq. - Boidobra T3 

Carla Sofia do Vale Gonçalves Urb. da Qtª da Alâmpada, Lote 2, 1º R/C Esq. - Boidobra T2 

Virgílio Mendes Poças Urb. Sítio do Pouso, Bloco C, 2º Esq. – Vila do Carvalho T2 

Catherine Reis Domingos Bairro do Cabeço, Bloco 5, R/C Dt. - Tortosendo T2 

Luís Jorge Borges da Nave Bairro do Cabeço, Bloco 3, 3º Esq. - Tortosendo T3 

Francisco Manuel Taborda Santos Urb. das Nogueiras, Lote 11, R/C Esq. - Teixoso T2 

Dina Marta Santos Pinheiro Esteves Urb. das Nogueiras, Lote 16, 3º Dt. - Teixoso T2 

Paula Cristina Andrade Nascimento Antunes Urb. das Nogueiras, Lote 4, 3º Esq. - Teixoso T2 

Rogério da Silva Bairro do Cabeço, Bloco 14, 3º Esq. - Tortosendo T2 

Maria de Fátima Tavares Canelas Urb. das Nogueiras, Lote 8, 3º Dt - Teixoso T3 

Joaquim Vicente Conceição Cardoso Bairro do Cabeço, Bloco 17, 1º Dt. - Tortosendo T3 

Marta Vicente Serrano Bairro do Cabeço, Bloco 17, 3º Dt - Tortosendo T3 
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Marques, referente ao fogo sito na Quinta da Alâmpada, Bloco 11 – 1º
Esq., Boidobra, sendo o valor actual da dívida de 1.911,00 Euros, o qual
será amortizado, a partir de Junho de 2008, durante 24 meses, até Maio
de 2010 (inclusive), com o pagamento da quantia mensal de 370,63
Euros (291,00 Euros – renda + 79,63 Euros – acordo).

Processos de Obras Particulares
- Proc. nº365/06 – Jorge Reis Chiquita e Outro
A Câmara deliberou aprovar a localização referente ao processo de
obras n.º 365/06, titulado em nome de Jorge Reis Chiquita e Outro,
referente à construção de edifício de habitação bifamiliar, na Portagem,
freguesia de Vila do Carvalho.
- Proc. n.º 319/06 – Fernando Freches de Matos
Tendo em consideração que o requerente possui um terreno com cerca
de 14.000 m2 e que no âmbito da revisão do PDM o município irá
pugnar pela redução das áreas mínima de cultura por forma a assegurar
a utilização agrícola dos terrenos, a Câmara deliberou aprovar a
localização referente ao processo de obras n.º 319/06, titulado em nome
de Fernando Freches de Matos, referente à construção de uma moradia
unifamiliar, no sítio do Casaínho, freguesia do Dominguiso. Deverá o
requerente assegurar a construção das ligações às infra-estruturas
existentes e, caso se verifique aconselhável, proceder à construção de
uma fossa séptica estanque, liquidando à ADC, sempre que necessário os
custos inerentes à utilização do hidrolimpador.
- Proc. n.º 77/96 – Adelino Fernandes Marmelo
A Câmara deliberou aprovar a legalização da construção de uma casa no
Sítio da Ponte, Paúl, referente ao processo de obras nº77/96, titulado
em nome de Adelino Fernandes Marmelo, condicionada à apresentação
de uma declaração de onús real, em conforme não pedirá qualquer
indemnização à Câmara em caso de ser  obrigado a demolir  a
construção.
Mais foi deliberado aplicar uma coima no valor de 1.000,00 Euros.
- Proc. nº400/07 – Centro Social Comunitário do Peso
A Câmara deliberou aprovar o projecto de arquitectura referente ao
processo de obras nº400/07, titulado em nome do Centro Social
Comunitário do Peso, relativo à ampliação do Centro de Dia, sito na
Rua Santa Maria Madalena, 1º, freguesia do Peso.
- Proc. nº312/03 – Fernando de Jesus Soares Nave
A Câmara tendo em consideração o deferimento aprovado pela Câmara
Municipal em 16/07/2004, deliberou deferir o requerimento de
manutenção da validade do deferimento do projecto de arquitectura
referentes ao processo de obras n.º 312/03, titulado em nome de Fernando
de Jesus Soares Nave, relativo à construção de uma moradia, no Sítio
Amiais, freguesia de Vale Formoso, e aprovar os projectos de especialidade
devendo o requerente assegurar a ligação à rede de esgotos existente, se
necessário com recurso a bombagem ou em alternativa proceder à
construção de uma fossa séptica estanque, liquidando à ADC, sempre
que necessário os custos inerentes à utilização do hidrolimpador.
- Proc. nº137/03 – Nuno Miguel dos Santos Rogeiro
A Câmara tomou conhecimento e, tendo em conta que o processo de
obras n.º 137/03, titulado em nome de Nuno Miguel Santos Rogeiro,
referente à reconstrução/ampliação de uma moradia unifamiliar, no
Sítio do Lameiro da Moita, freguesia de Vila do Carvalho, não se
encontrava devidamente instruído, deliberou devolver o processo aos
serviços, para os devidos efeitos.
- Proc. nº355/05 – Luís Manuel Vila Reis
A Câmara tomou conhecimento e, tendo em conta que o processo de
obras n.º 355/05, titulado em nome de Luís Manuel Vila Reis, referente
à construção de uma moradia unifamiliar, na Rua Montes Hermínios,
freguesia de Cortes do Meio, não se encontrava devidamente instruído,
del iberou devolver  o  processo aos  serviços ,  para  os  devidos
efeitos.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Toponímia
A Câmara, no seguimento do solicitado pela Junta de Freguesia de S.
Pedro, deliberou autorizar que o topónimo de “Rua das Figueiras” substitua
o actual “Rua das Laranjeiras”, uma vez que já existe na freguesia uma
rua com o mesmo topónimo.
A Câmara, no seguimento do solicitado pela Junta de Freguesia de Santa
Maria, deliberou aprovar a atribuição do topónimo “Rua do Lagoeiro”,
na Quinta da Grila.
A Câmara, no seguimento do solicitado pela Junta de Freguesia de Santa
Maria, deliberou aprovar a atribuição do topónimo “Travessa do
Lagoeiro”, na Quinta da Grila.

Associação Cultural Desertuna – Apoio
A Câmara deliberou atribuir um subsídio, no valor de 4.000,00 Euros, à

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo
à empreitada de
CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DOS COVÕES 2 NA RIBEIRA DE

UNHAIS DA SERRA
Foi empreiteiro a firma CONSTROPE – CONSTRUÇÕES, SA, com
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 apresentar no Departamento de
Administração Geral, Finanças e Património – Divisão de Administração
Geral - Secção de Compras e Concursos, deste Município, 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, duas vezes, com uma semana
de intervalo, no Boletim Municipal.

Município da Covilhã, 28 de Maio de 2008.

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 no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo
à empreitada de

CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DO CANHOSO
Foi empreiteiro a firma CONSTROPE – CONSTRUÇÕES, SA, com
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 apresentar no Departamento de
Administração Geral, Finanças e Património – Divisão de Administração
Geral - Secção de Compras e Concursos, deste Município, 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, duas vezes, com uma semana
de intervalo, no Boletim Municipal.

Município da Covilhã, 28 de Maio de 2008.

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)

Associação Cultural Desertuna, para apoio na realização do VI FESTUBI
– Festival de Tunas da Universidade da Beira Interior.

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 Junho de 2008

O Vice-Presidente da Câmara,
João Esgalhado
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EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo
à empreitada de

CONSTRUÇÃO DE MURO E PINTURA DE ARRUAMENTOS
NO PARQUE INDUSTRIAL DO CANHOSO

Foi empreiteiro a firma CONSTRUÇÕES ANTÓNIO JOAQUIM
MAURÍCIO, LDª, com sede na Estrada Nacional 8 – Cintrão –
Bombarral.
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 apresentar no Departamento de
Administração Geral, Finanças e Património – Divisão de Administração
Geral - Secção de Compras e Concursos, deste Município, 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, duas vezes, com uma semana
de intervalo, no Boletim Municipal.

Município da Covilhã, 28 de Maio de 2008.

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 no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo
à empreitada de:

ARRANJOS EXTERIORES DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Foi empreiteiro a firma VALÉRIO & VALÉRIO, LDª, com sede nas
Quintas Srª do Carmo – 6201-906 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 apresentar no Departamento de
Administração Geral, Finanças e Património – Divisão de Administração
Geral - Secção de Compras e Concursos, deste Município, 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, duas vezes, com uma semana
de intervalo, no Boletim Municipal.

Município da Covilhã, 28 de Maio de 2008.

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: Município da Covilhã
À atenção de: Secção de Compras e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código Postal: 6200 151
Localidade / Cidade: Covilhã
País: PORTUGAL

Telefone: 275 330 600
Fax: 275 330 622
Correio Electrónico: compras@cm-covilha.pt
SECÇÃO II - OBJECTO DO CONCURSO
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em meses e/ou dias a partir da data da consignação - 180 dias
SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Advertem-se os interessados que é corrigido o ponto II.3) do anúncio
publicado na 2ª Série do Diário da República nº 102, de 28 de Maio de
2008 (de folhas 23935 a folhas 23937), referente ao concurso público
para a empreitada de alargamento da Estrada Municipal 512, entre a
Barroca Grande e o Rio Zêzere.

05/06/2008 - Vice-Presidente do Município, João Manuel Proença
Esgalhado

ANÚNCIO DE CONCURSO

Serviços
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: Município da Covilhã
À atenção de: Secção de Compras e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código Postal: 6200 151
Localidade / Cidade: Covilhã
País: PORTUGAL
Telefone: 275 330 600
Fax: 275 330 622
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.1.3) Tipo de contrato de serviços - Categoria de serviços: 14
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro? - Não
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a prestação de serviços de limpeza de vários
edifícios municipais.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso - Limpezas diárias dos edifícios
onde funcionam os Departamento de Planeamento e Urbanismo; Divisão
de Serviços Operativos; Departamento de Educação, Cultura e Desporto;
Gabinete Técnico Local; Departamento de Obras e Serviços Operativos,
Metrologia e os seguintes edifícios Biblioteca Municipal; Aeródromo
Municipal; Central de Camionagem; edifício Arte e Cultura; Teatro-
Cine;  Arquivo Municipal ;  Complexo Desport ivo,  o  cemitér io
municipal e os wc´s do Jardim do Lago, nos termos do caderno de
encargos.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a
prestação de serviços
Covilhã.
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 dias a partir da decisão de adjudicação - 1 dias
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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 do Município da Covilhã e os
pagamentos efectuados nos termos do artigo 6º do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros,
de fornecedores ou de prestadores de serviços - Consórcio.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica - Documentos comprovativos exigidos
Declaração de identificação, declaração de compromisso de honra,
declaração comprovativa da situação contributiva regularizada;
declaração comprovativa da situação tributária regularizada.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira - Documentos
comprovativos exigidos
Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC.
III.2.1.3) Capacidade técnica - Documentos comprovativos exigidos
Declaração de equipamentos e produtos.
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE
SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada
profissão?
Não
II I .3 .2)  As  en t idades  ju r íd icas  devem dec la ra r  os  nomes  e
qualificações profissionais do pessoal responsável pela execução
do contrato?
Não
SECÇÃO IV - PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade
adjudicante
Processo de concurso nº 84 / 2008.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e
adicionais
Dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República - 10
Custo 39,00 Moeda Euro
Condições e forma de pagamento Mediante numerário, cheque emitido
a favor do Município da Covilhã ou transferência bancária (em caso de
envio pelo correio acrescem os portes devidos).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação
Dias a contar do envio do anúncio para o Jornal Oficial da União
Europeia - 15
Hora 17h00
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos
pedidos de participação
P T
IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
Meses / Dias - 60 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
Dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas
Hora 10h00
Local Secção de Compras e Concursos - Município da Covilhã
SECÇÃO VI - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) Trata-se de um anúncio não obrigatório?
Não
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
. Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações
das cláusulas do caderno de encargos.
. O ponto II.3) deve ler-se da seguinte forma: Duração do contrato – 1
ano a partir da decisão de adjudicação.

12/06/2008 – O Vice-Presidente da Câmara, João Esgalhado

AVISO

2ª ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº. 17/00

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/
2001, de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Municipal da Covilhã
emitiu em 2008/06/05, aditamento ao alvará de loteamento com obras
de urbanização nº.17/00, em nome de JORGE MANUEL REIS GAMA,
na sequência do despacho do Vereador Responsável do Pelouro do
Urbanismo, datado de 2007/10/02, através do qual foi licenciada a 2ª.
alteração ao loteamento que incidiu sobre o prédio localizado em
QUINTA DO POLITO, na freguesia de SÃO MARTINHO, deste
concelho, descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob
o n.º 00802/20010226, actualmente omisso na matriz.
A área está abrangida pelo Plano Director Municipal
De acordo com a planta de síntese que constitui anexo I a este aditamento,
a alteração incide sobre o lote nº. 19, descrito na Conservatória do
Registo Predial da Covilhã sob o nº. 00821/26022001, inscrito na matriz
sob o artº. 1.788º., no qual se verifica modificação da área de construção,
devido à previsão de mais um piso, ficando assim constituído:
Lote Número 19
- Área do lote –  497,80 m2

- Uso – Habitação
- Número de pisos – 4 (2 acima e 2 abaixo da cota de soleira)
- Número de fogos  –  1
- Área de implantação – 132 m2

- Área de construção – 528 m2

- Volume de construção  – 792,00 m3

Por força desta alteração a área total de construção aumentou de
9.427,93 para 9.559,93m2.
Todas as restantes especificações constantes do alvará de loteamento e
seus aditamentos, não sofreram qualquer outra alteração.

Paços do Município em 2008/06/05

O Presidente da Câmara Municipal,
Carlos Pinto

AVISO

Discussão Pública

João Manuel Proença Esgalhado, Vereador do Pelouro do Urbanismo
e Habitação da Câmara Municipal da Covilhã:
Torna público, nos termos e para efeitos do disposto no nº. 2 do artº.
27º. Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção introduzida
pela Lei nº60/2007 de 4 de Setembro, que a Câmara Municipal da Covilhã
vai proceder à abertura de um período para discussão pública do pedido
de alteração ao licenciamento do loteamento sito em Quinta do Chorão
ou Quinta da Corredoura ou Quinta das Rosas, freguesia de Conceição,
titulado por Alvará nº. 8/01, que corre os seus termos sob:
Processo nº.390
Requerente: José António Costa Fazenda
A alteração proposta incide sobre o lote nº.49, prédio inscrito na matriz
da freguesia de Conceição sob o artº. 3202º, descrito na Conservatória
do Registo Predial da Covilhã sob o n º. 1444/20010709.
A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da data de
publicação do presente aviso no Diário da Republica, podendo os
interessados consultar o processo de licenciamento, respectivos
pareceres e informações técnicas, na Divisão de Urbanismo e Habitação
da Câmara Municipal da Covilhã, na Rua Combatentes da Grande Guerra,
nº.60, Covilhã, durante o horário normal de expediente de 2ª. a 5ª. feira
(das 9 às 16,30 horas) e à 6ª. Feira (das 9 às 11,30 horas).
No caso de oposição, os interessados podem apresentar por escrito a
sua exposição, devidamente fundamentada, através de requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara.

Covilhã, 11 de Junho de 2008.

O Vereador do Pelouro do Urbanismo e Habitação,
(João Manuel Proença Esgalhado)
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