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- ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 1 do
art.º 54.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, convoco a
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA COVILHÃ, a reunir em Sessão
Extraordinária, no dia 20 de Outubro, pelas 11,00 horas, nas suas
novas instalações sitas na Rua do Castelo, em Covilhã, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único - Sessão Solene Comemorativa do 139º Aniversário da
Elevação da Covilhã a Cidade
- Abertura da Sessão às 11,00 horas
- INTERVENÇÕES:
- CDS – PP - Partido Popular
- BE - Bloco de Esquerda
- PCP - Partido Comunista
- PS - Partido Socialista
- PSD- Partido Social Democrata
- Senhor Presidente da Câmara Municipal
- Senhor Presidente da Assembleia Municipal
Obs. Cada uma das intervenções não deverá exceder dez minutos.
Covilhã, 12 de Outubro de 2009.
O Presidente da Assembleia,
Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira

- CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL
CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal da
Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91.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, que a Câmara Municipal da Covilhã,
em reunião ordinária realizada em 05 de Junho de 2009, tomou as
seguintes deliberações destinadas a terem eficácia externa:
DESPACHOS
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor
Presidente:
1. 20/05/09 – Homologa a acta de análise de propostas do concurso por
ajuste directo para o fornecimento de 50 ossários para o Cemitério
Municipal e determina a sua adjudicação à firma Necropolis, Lda., pelo
valor de 12.500,00 euros e a dispensa de contrato escrito;
2. 02/06/09 – No âmbito da providência cautelar requerida pelas
sociedades comerciais RBI – Rodoviária da Beira Interior e Auto
Mondinense, S.A., junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo
Branco, referente à adjudicação da concessão do serviço público de
transportes colectivos urbanos da Grande Covilhã, reconhece que o
diferimento do acto administrativo objecto da providência, caso não
tivesse sido executado e da execução do contrato a que se aludiu e o não
prosseguimento da execução do contrato seria gravemente prejudicial
para o interesse público, devendo, assim, manter-se tal execução;
3. 21/05/09 – Determina a não adjudicação do concurso público para a
empreitada de construção do edifício de apoio à praia fluvial de Unhais
da Serra, ao abrigo do disposto na alínea d), do n.º 1 do artigo 107.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março e demais legislação complementar;
4. 21/05/09 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso por
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ajuste directo da obra de Execução de infra-estruturas eléctricas
subterrâneas – ampliação da rede de distribuição de baixa tensão no
Complexo Desportivo da Covilhã e determina a adjudicação à firma
ET – Electricidade e Telecomunicações, Lda., pelo valor de 30.372,39
euros, acrescido do IVA, bem como a aprovação da minuta do contrato.
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor VicePresidente:
1. 31/03/09 – Aprova o programa de procedimento e caderno de encargos
para o fornecimento de combustíveis, determina a abertura de concurso
público nos termos do artigo 130.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro, e designa o júri do concurso;
2. 21/04/09 – Determina a abertura de concurso por ajuste directo para
as obras de requalificação da Rua Corte do Sino e Rua Zeca Gonçalves,
Freguesia do Ferro, 2.ª Fase, com consulta à firma Botão Bidarra, Lda.,
de harmonia com a minuta de convite e caderno de encargos, bem como
a designação do júri do procedimento;
3. 21/04/09 – Determina a abertura de concurso por ajuste directo para a
obra de construção do Museu do Queijo e restaurante – 1.ª fase/trabalhos
a mais, com consulta à firma Virgílio Roque, Lda., de harmonia com a
minuta de convite e caderno de encargos, bem como a designação do
júri do procedimento;
4. 24/04/09 – Determina a abertura de concurso por ajuste directo para a
obra de requalificação do Largo da Amoreira e Ruas confinantes –
Freguesia do Ferro – trabalhos complementares, consultando-se para
apresentação de proposta a firma Opsan, Lda.; de harmonia com a minuta
de convite e caderno de encargos, bem como a designação do júri do
procedimento;
5. 30/04/09 – Determina a abertura de concurso público para a empreitada
de obras de Requalificação Urbana - campo de futebol – Freguesia de
Vila do Carvalho, de harmonia com o programa de procedimentos e
caderno de encargos, bem como a designação do júri do procedimento;
6. 20/05/09 – Homologa a acta de análise de propostas do concurso
público para o fornecimento de 2.500 toneladas de massa asfáltica a
quente e determina a sua adjudicação à firma Maurício, LTO, SA, pelo
valor de 104.575,00 euros, bem como a aprovação da minuta do contrato;
7. 08/05/09 – Determina a adjudicação por ajuste directo, da prestação
de serviços de máquinas destinados à reconstrução de um muro no Parque
da Goldra, na Covilhã, a Marco Paulo Antunes Pereira, pelo valor de
24.960,00 euros, mais IVA, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do
art.º 24.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, devendo os serviços
verificarem o cumprimento dos requisitos e exigências sobre a habilitação
do adjudicatário;
8. 08/05/09 – Determina a adjudicação, por ajuste directo, da prestação
de serviços de máquinas destinados à demolição de um imóvel situado
na Rua José Caetano Júnior n.ºs 40D e 40C, confinante com a Travessa
de São Sebastião, na Covilhã, a Março Paulo Antunes Pereira, pelo
valor de 14.810,00 euros, mais IVA, ao abrigo do disposto na alínea c)
do n.º 1 do art.º 24.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro;
9. 12/05/09 – Determina a adjudicação, mediante ajuste directo, da
contratação de pessoal para a piscina praia da Covilhã, à firma Vedior,
Lda., pelo valor de 30.253,92 euros, mais IVA, e prazo de 13 de Maio a
15 de Setembro de 2009, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do
art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro;
10. 18/05/09 – Adjudica a elaboração do projecto de alterações do
Cemitério de Vales do Rio à empresa Caires Atelier – Projectos de
Arquitectura e Engenharia Civil, Lda., pelo valor de 4.500,00 euros,
acrescido do IVA, ao abrigo do disposto no ponto i) da alínea a) do
n.º 1 do art.º 27.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro de acordo
com as condições constantes da proposta que se apresenta como a mais
conveniente para a realização do interesse público, devendo os serviços
verificarem o cumprimento dos requisitos e exigências sobre a habilitação
e aptidão do adjudicatário;
11. 18/05/09 – Adjudica a elaboração do projecto de alterações do Parque
Desportivo da Coutada, à empresa Caires Atelier – Projectos de
Arquitectura e Engenharia Civil, Lda., pelo valor de 7.500,00 euros,
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acrescido de IVA, ao abrigo do disposto no ponto i) da alínea a) do n.º 1
do art.º 27.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro de acordo com as
condições constantes da proposta que se apresenta como a mais
conveniente para a realização do interesse público, devendo os serviços
verificarem o cumprimento dos requisitos e exigências sobre a habilitação
e aptidão do adjudicatário;
12. 02/06/09 – Adjudica o fornecimento de combustíveis à firma Repsol,
SA, pelo desconto de 0,050 euros/litro, prazo de um ano, em
conformidade com o concurso público aberto para o efeito;
13. 21/5/2009 – Aprova a 7.ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o ano de 2009;
14. 16/4/2009 – Autoriza, a título excepcional, o funcionamento do
Bar-Discoteca “Fantur” entre as 16:00 horas e as 06:00 horas dos dias
seguintes: 17, 18, 24, 25 e 30 de Abril e 1 de Maio do corrente ano;
15. 25/5/2009 – Autoriza o prolongamento de horário, a título
excepcional, ao estabelecimento de bebidas designado “Buffalu’s Bar”,
sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 20 - Covilhã, para as 04:00 horas do dia
29 de Maio do corrente ano.
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Vereador
Victor Marques:
1. 16/04/09- Aprova esclarecimentos, altera o artigo 19.º do programa
de procedimento e prorroga o prazo para a entrega das propostas do
concurso público para a obra de construção do complexo e sede social
da ADE;
2. 20/04/09 - Aprova erros e omissões e a prorrogação do prazo para a
entrega das propostas do concurso público para a obra de construção do
Parque Desportivo da Coutada;
3. 20/04/09 – Aprova erros e omissões do projecto e prorroga o prazo
para entrega de propostas do concurso público para a obra de
requalificação urbana da Rua Direita, Rua de Santo André e ruas
confinantes – Freguesia da Boidobra;
4. 20/04/09 – Aprova erros, omissões e elementos técnicos desenhados e
prorroga o prazo para entrega das propostas do concurso público para a
obra de requalificação urbana da Rua 9 de Julho, Largo de Santo António
e ruas confinantes – Freguesia de Vales do Rio;
5. 30/04/09 - Aprova esclarecimentos/erros, omissões elementos técnicos
desenhados e prorroga o prazo de entrega das propostas do concurso
público para a obra de requalificação da estrada de acesso à Boidobra,
entre a estrada do Aeródromo Municipal e a Boidobra;
6. 12/05/09 – Não aceita a existência de erros e omissões no projecto
para a obra de requalificação da Estrada Municipal 506-1 entre a Ponte
Pedrinha e o cruzamento com a Estrada Nacional 345-1/1.ª fase, e
prorroga o prazo de entrega das propostas do respectivo concurso público;
7. 20/05/09 - Prorroga o prazo para a entrega de propostas do concurso
público para a obra de requalificação urbana – campo de futebol de Vila
do Carvalho, devido ao fornecimento intempestivo da documentação
(peças escritas, desenhadas e em formato digital) do procedimento.
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Vereador
Luís Barreiros:
1. 11/05/09 – Determina a abertura de concurso público para o
fornecimento de 3.000 toneladas de massa asfáltica a quente, de harmonia
com o programa de procedimento e caderno de encargos, bem como a
designação do júri do concurso;
2. 11/05/09 - Determina a abertura de concurso por ajuste directo para
o fornecimento de 1.800 toneladas de massa asfáltica a quente, com
consulta às firmas Maurício LTO, SA, Construção JJR & Filhos, SA,
Lena Agregados, SA e Adriano Luz Duarte Balaia, Lda., de harmonia
com a minuta de convite e caderno de encargos, bem como a designação
do júri do concurso;
3. 11/05/09 - Determina a abertura de concurso por ajuste directo para a
impressão de uma edição do Boletim Municipal, convidando-se para o
efeito as firmas Sogapal e Norprint, de harmonia com a minuta de convite
e caderno de encargos, bem como a designação do júri do concurso;

4. 11/05/09 - Determina a abertura de concurso público para a impressão
de duas edições do Boletim Municipal, de harmonia com o programa de
procedimento e caderno de encargos, bem como a designação do júri do
concurso;
5. 12/05/09 - Determina a abertura de concurso por ajuste directo,
para o aluguer de ornamentação festiva da feira de S. Tiago 2009,
consultando-se para o efeito as firmas Som Ideal, Justino Ferreira
Sampaio, Lda., Bernardino Castro, Lda., Iluminações Carvalho, Lda.
e Castro, SA, de harmonia com a minuta de convite e caderno de
encargos, bem como a designação do júri do concurso;
6. 12/05/09 – Adjudica à empresa Panturras, Lda. o fornecimento de
refeições escolares para o ano lectivo 2008/2009, pelo valor de 2.900,00
euros, acrescido de IVA, correspondente a mais 75 dias, até ao final do
mês de Julho, em aditamento ao contrato celebrado em 03/03/2009;
7. 18/05/09 – Adjudica o fornecimento de 10.000 pastas de documentos
com a nova imagem do Município, à firma Gráfica do Tortosendo,
pelo valor de 4.700,00 euros, mais IVA, ao abrigo do disposto na
alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro;
8. 19/05/09 - Determina a abertura de concurso por ajuste directo com
consulta à firma Grant Thornton & Associados, SROC, Lda., para a
prestação de serviços de auditor externo para os anos de 2009, 2010 e
2011, nos termos das condições constantes da informação n.º 5/2009 de
18/05/2009 da Divisão de Finanças;
9. 26/05/09 - Determina a abertura de concurso público para a prestação
de serviços de limpeza do edifício do Município, de harmonia com o
programa de procedimento e caderno de encargos, bem como a
designação do júri do concurso;
10. 22/04/09 – Determina a abertura de concurso por ajuste directo para
a concepção gráfica e impressão de 12 edições da agenda de actividades,
consultando-se para apresentação de propostas as firmas Grafilinha, Lda.,
Assec Sim, Gráfica do Tortosendo, Marques & Pereira, Lda. e
Grafiestrela, Lda.; de harmonia com a minuta de convite e caderno de
encargos, bem como a designação do júri do procedimento.
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
nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, devidamente autorizadas
pelas respectivas Assembleias de Freguesias, com os objectivos e
transferências de verbas, que também se indicam:
JUNTAS DE
FREGUESIA

VERBAS A
TRANSFERIR
(€)

OBJECTIVOS

São Jorge da Beira Obras de limpeza de bermas e taludes 11.200,00 + IVA
na EM 512
São Jorge da Beira Obras de alargamento da Rua dos 12.350,00 + IVA
Castanheiros
São Martinho

Obras de construção de uma escadaria
de acesso entre a E.N. 18 e logradouro
dos prédios, sítio dos Sete Capotes

5.120,00 + IVA

Tortosendo

Construção de uma rampa de acesso a
um edifício municipal

2.950,00 + IVA

Tortosendo

Obras de reconstrução da vedação do
Polidesportivo dos Pinhos Mansos –
Tortosendo

5.414,46 + IVA

Aquisições de imóveis
A Câmara deliberou adquirir o prédio sito na Rua Alexandre Herculano,
n.º 28, freguesia de Santa Maria, pelo valor de 20.000,00 euros. e o prédio
sito na Rua Pedro Alves, n.ºs 1,3,5 e 7, freguesia de São Martinho, pelo
valor de 12.000,00 euros.
20 de Outubro de 2009
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Aquisição de Parcelas de Terreno por Via do Direito Privado
- Beneficiação da EM 506-1 entre a Ponte Pedrinha e o cruzamento
com a EN 345
A Câmara deliberou autorizar a aquisição, por via de direito privado, das
parcelas de terreno necessárias à execução da obra de Beneficiação da
EM 506-1 entre a Ponte Pedrinha e o cruzamento com a EN 345, a seguir
discriminadas:

PROPRIETÁRIO

PARCELA

ÁREA (M2)

Maria Piedade Melfe das Neves

67

178

491,00

António José Rodrigues
Esteves

68

97

194,00

Maria Fernanda Oliveira
Tavares dos Reis

76

179

358,00

Júlio de Abreu Gamboa

78

791

1582,00

Luís Curto da Silva

82

502

1184,00

José Gamboa Tavares da Silva

83

107

254,00

VALOR (€)

- Alargamento da EM 512 entre Aldeia de São Francisco de Assis e o
Rio Zêzere
A Câmara deliberou autorizar a aquisição, por via de direito privado, das
parcelas de terreno necessárias à execução da obra de Alargamento da
EM 512 entre Aldeia de São Francisco de Assis e o Rio Zêzere, a seguir
discriminadas:

PROPRIETÁRIO

PARCELA

ÁREA (M2)

Maria Fernanda da Silva Relvas

69

496

496,00

Maria Fernanda da Silva Relvas

79

1.394

1.394,00

Maria Fernanda da Silva Relvas

81

88

VALOR (€)

88,00

Alargamento da Ponte do Paul – Acesso alternativo – cedência
temporária
A Câmara deliberou aprovar as condições de cedência e autorizar a
despesa.
Feiras da Covilhã – autorização de despesa
A Câmara deliberou aprovar o programa das Feiras da Covilhã – 2009 e
autorizar a correspondente despesa.
Garantias Bancária
- Abertura de vala e reposição de pavimentos
Câmara deliberou, libertar a caução prestada.
- Construção da Entrada da Biblioteca Municipal
A Câmara deliberou accionar a caução dada através da garantia bancária
no contrato de empreitada da obra de Construção da Entrada da Biblioteca
Municipal, para execução das reparações necessárias orçadas em
13.410,10 euros.
- Abertura de vala e reposição de pavimentos na Rua Barroca do
Lobo
A Câmara deliberou, libertar a caução prestada.
ICOVI – Aumento de capital social – Correcção de deliberação
A Câmara deliberou, rectificar a deliberação tomada na reunião de
16 de Janeiro de 2009, ficando, na parte respectiva, com a redacção
seguinte:
1. Aumentar o capital social da ICOVI para 64.000.000,00 euros mediante
uma entrada em espécie no montante de 7.000.000,00 euros, com a
transmissão para a ICOVI dos seguintes bens propriedade do Município
da Covilhã:
a) Barragem do Viriato;
b) Estação de Tratamento de Águas;
c) Participação no capital da ADC;
20 de Outubro de 2009
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Pedido de certidão
A Câmara deliberou prescindir do direito de preferência e de reversão
sobre o lote 5, sito na Baiúca, na Zona Industrial do Canhoso, freguesia
da Conceição, prédio inscrito na matriz sob o artigo 2274.º e descrito na
Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o n.º 769, em nome de
Carrola Transportes, Lda.
Pedido de isenção Imposto Municipal sobre Imóveis
A Câmara, tendo em conta que no actual quadro das finanças locais, não
pode nem deve prescindir do montante das receitas provenientes dos
impostos municipais, e que no caso concreto do IMI corresponde a 57%
do conjunto dos impostos directos, deliberou indeferir o pedido.
Regulamentos Municipais
A Câmara apreciou o projecto de Regulamento de Feiras do Município e
deliberou submetê-lo a apreciação pública, através de publicação no
Diário da República, sítio da Câmara Municipal na internet e demais
locais habituais.
ADC – Contratos de gestão – preços sociais e serviços ambiente
A Câmara deliberou aprovar a celebração dos contratos de gestão nas
componentes de preços sociais e serviços ambiente e autorizar a respectiva
despesa.
2.ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos
A Câmara Municipal deliberou aprovar esta proposta.
Mais foi deliberado remeter a presente deliberação à Assembleia
Municipal da Covilhã para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 2
do art.º 53.º, conjugada com a alínea a) do n.º 6 do art.º 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.
Hastas públicas
A Câmara deliberou:
1. tomar conhecimento da deserção da hasta pública da cessão de
exploração do quiosque na rotunda do Operário Têxtil;
2. adjudicar a cessão de exploração do snack – bar da Central de
Camionagem a José Avelino Teixeira Alves, pelo valor de 8.500,00 euros,
a que corresponde a renda mensal de 708,33 euros;
3. adjudicar a cessão de exploração da tabacaria da Central
de Camionagem a Cláudia Mabel dos Santos Moura, pelo valor de
6.600,00 euros, a que corresponde a renda mensal de 550,00 euros;
4. aprovar as minutas dos contratos respectivos.
FEF – FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO – Repartição
percentual
A Câmara deliberou estabelecer a percentagem de 65% do Fundo de
Equilíbrio Financeiro a ser transferido no próximo ano, a título de receitas
correntes.
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS OPERATIVOS
Iluminações públicas
A Câmara, deliberou aprovar o orçamento n.º 900/2009, da EDP, relativo
à ampliação de rede de iluminação pública no Caminho das Lages em
Casal da Serra, freguesia de Tortosendo, no valor de 430,69 euros + IVA
à taxa legal em vigor e o orçamento n.º 979/2009, da EDP, relativo
à ampliação de rede de iluminação pública na estrada municipal Vila
do Carvalho/Teixoso, freguesia de Vila do Carvalho, no valor de
3.947,96 euros + IVA à taxa legal em vigor.
Recepções Provisórias
- Requalificação de Arruamentos Urbanos nas Freguesias da Zona
Norte do Concelho
A Câmara, deliberou homologar o auto de recepção provisória da
obra Requalificação de Arruamentos Urbanos nas Freguesias da
Zona Norte do Concelho, bem como encarregar o DAGFP da
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abertura do respectivo inquérito administrativo.
- Execução de infra-estruturas eléctricas na Estrada Nacional 18 em
Orjais.
A Câmara, deliberou homologar o auto de recepção provisória da obra
Execução de infra-estruturas eléctricas na Estrada Nacional 18 em Orjais,
bem como encarregar o DAGFP da abertura do respectivo inquérito
administrativo.
Recepções Definitivas
- Ampliação e remodelação da Escola Primária do Refúgio
A Câmara, deliberou homologar o auto de recepção definitiva da obra
de Ampliação e remodelação da Escola Primária do Refúgio.
Revisões de Preços
A Câmara, deliberou aprovar a revisão de preços do contrato da
obra Construção da Rotunda à Rua Conde da Ericeira no montante de
3.780,75 euros e autorizar o respectivo pagamento.
A Câmara, deliberou aprovar a revisão de preços do contrato da
obra Construção da Ponte Pedonal sobre a Ribeira da
Carpinteira – Acesso ao Bairro dos Penedos Altos, no montante
de 60.113,92 euros, ao qual deverá ser deduzido o valor das revisões
de preços anteriormente aprovadas, e autorizar o respectivo
pagamento.
Trânsito e Sinalização
A Câmara deliberou aprovar as propostas de regulamentação de trânsito
e respectiva sinalética nos seguintes locais:
- Largo da Misericórdia – Rua da Misericórdia na Covilhã,
- Avenida das Termas e vias confinantes em Unhais da Serra.
- Alameda Europa – frente à Central de Camionagem
- Praça do Município
Trabalhos a mais
- Obra de Construção das Escadinhas de Santo André
A Câmara, deliberou aprovar a realização dos trabalhos a mais de
natureza imprevista a realizar na obra de Construção das Escadinhas
de Santo André, no montante de 12.549,61 euros.
- Obra de Requalificação da Travessa do Serrado
A Câmara, deliberou aprovar a realização de trabalhos a mais de
espécie não prevista a executar na obra de Requalificação
da Travessa do Serrado, no montante de 26.785,52 euros,
por compensação dos trabalhos a suprimir de igual valor, e
dispensar a celebração de adicional ao contrato.
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO
Acordos de regularização de dívida – atrasos de pagamento/
recuperação de rendas em dívida
- Joaquim Alves dos Santos
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização
de rendas em atraso com Joaquim Alves dos Santos, referente
ao fogo sito no Pouso, Bloco C – 1.º Dt.º - Vila do Carvalho,
sendo o valor actual da dívida de 1.147,50 euros, o qual
será amortizado, a partir de Abril de 2009, durante 5 meses,
até Agosto de 2009 (inclusive), com o pagamento da
quantia mensal de 314,50 euros (85,00 euros – renda + 229,50 euros –
acordo).
- Baltazar Daniel Vicente
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização
de rendas em atraso com Baltazar Daniel Vicente, referente
ao fogo sito no Bairro do Cabeço, Bloco 18 – R/Chão
Esq.º - Tortosendo, sendo o valor actual da dívida de 360,00 euros,
o qual será amortizado, a partir de Março de 2009, durante
6 meses, até Agosto de 2009 (inclusive), com o pagamento da
quantia mensal de 100,00 euros (40,00 euros – renda + 60,00 euros –
acordo).

- Luís Francisco Murtinheira Taborda
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização
de rendas em atraso com Luís Francisco Murtinheira Taborda,
referente ao fogo sito no Pouso, Rua Cidade do Fundão,
Bloco 5 – 3.º Dt.º - Covilhã, sendo o valor actual da dívida de
660,00 euros, o qual será amortizado, a partir de Fevereiro de 2009,
durante 6 meses, até Julho de 2009 (inclusive), com o pagamento da
quantia mensal de 150,00 euros (40,00 euros – renda + 110,00 euros –
acordo).
- Apolónia Amélia Vicente Campanudo
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização de
rendas em atraso com, Apolónia Amélia Vicente Campanudo,
referente ao fogo sito na Quinta da Alâmpada, Bloco 2 – R/Chão
Esq.º - Boidobra sendo o valor actual da dívida de 1.719,00 euros,
o qual será amortizado, a partir de Fevereiro de 2009, durante 17 meses,
até Junho de 2010 (inclusive), com o pagamento da quantia mensal
de 101,12 euros.
- João Paulo Ribeiro Matias Torrão
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização de
rendas em atraso com, João Paulo Ribeiro Matias Torrão,
referente ao fogo sito na Urbanização das Nogueiras, Bloco 2 –
3.º Esq.º - Teixoso, sendo o valor actual da dívida de 2.724,00 euros,
acrescido de 682,73 euros referente a despesas de processo de
despejo, os quais será amortizados, a partir de Março de 2009,
durante 24 meses, até Fevereiro de 2011 (inclusive), com o
pagamento da quantia mensal de 181,95 euros (40,00 euros de
renda + 113,50 euros do acordo + 28,45 euros de despesas com o
processo de despejo).
- Ulisses Miguel Paula Mendes
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização de
rendas em atraso com Ulisses Miguel Paula Mendes, referente ao
fogo sito no Bairro do Cabeço, Bloco 6 – 1.º Esq.º - Tortosendo,
sendo o valor actual da dívida de 1.314,00 euros, o qual será amortizado,
a partir de Abril de 2009, durante 24 meses, até Março de 2011
(inclusive), com o pagamento da quantia mensal de 127,75 euros
(73,00 euros – renda + 54,75 euros – acordo).
- Maria Fernanda Teixeira Rodrigues Paiva
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização
de rendas em atraso com, Maria Fernanda Teixeira Rodrigues
Paiva, referente ao fogo sito na Quinta da Alâmpada, Bloco
18 – 1.º Esq.º - Boidobra, sendo o valor actual da dívida de
582,00 euros, o qual será amortizado, a partir de Abril de 2009,
durante 10 meses, até Janeiro de 2010 (inclusive), com o
pagamento da quantia mensal de 155,20 euros ( 97,00 euros – renda +
58,20 euros – acordo).
- António José dos Santos
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização de
rendas em atraso com, António José dos Santos, referente ao
fogo sito na Rua Cidade do Fundão, Bloco 4 – 4.º Esq.º - Covilhã,
sendo o valor actual da dívida de 273,00 euros, o qual será
amortizado, a partir de Abril de 2009, durante 4 meses, até Julho
de 2009 (inclusive), com o pagamento da quantia mensal de
159,25 euros (91,00 euros – renda + 68,25 euros – acordo).
- Maria Adelaide Seixas Maia
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização
de rendas em atraso com, Maria Adelaide Seixas Maia,
referente ao fogo sito na Urbanização das Nogueiras, Bloco 1 –
2.º Dt.º - Teixoso, sendo o valor actual da dívida de 180,00 euros,
o qual será amortizado, a partir de Março de 2009, durante
3 meses, até Maio de 2009 (inclusive), com o pagamento da
quantia mensal de 100,00 euros (40,00 euros – renda +
60,00 euros – acordo).
- Salomé Maria Barros Silva Soares
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização de
rendas em atraso com, com Salomé Maria Barros Silva Soares,
20 de Outubro de 2009
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referente ao fogo sito na Urbanização das Nogueiras, Bloco 7 –
3.º Esq.º - Teixoso, sendo o valor actual da dívida de 300,00 euros,
o qual será amortizado, a partir de Abril de 2009, durante 12 meses,
até Março de 2010 (inclusive), com o pagamento da quantia mensal
de 65,00 euros (40,00 euros – renda + 25,00 euros– acordo).
- Rui António Mouro Pereira
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização de rendas
em atraso com, Rui António Mouro Pereira, referente ao fogo sito na
Quinta da Alâmpada, Bloco 7 – 1.º Esq.º- Boidobra, sendo o valor actual
da dívida de 1.590,00 euros, o qual será amortizado, a partir de Maio
de 2009, durante 36 meses, até Abril de 2012 (inclusive), com o
pagamento da quantia mensal de 84,17 euros (40,00 euros – renda +
44,17 euros – acordo)
- Dina Marta Santos Pinheiro Esteves
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um acordo para a
regularização de rendas em atraso com Dina Marta Santos Pinheiro
Esteves, referente ao fogo sito na Urbanização das Nogueiras, Bloco
16 – 3.º Dt.º - Teixoso, sendo o valor actual da dívida de 240,00 euros,
o qual será amortizado, a partir de Maio de 2009, durante 2 meses, até
Junho de 2009 (inclusive), com o pagamento da quantia mensal de
160,00 euros (40,00 euros – renda + 120,00 euros – acordo).
Processos de Obras Particulares
A Câmara deliberou reconhecer o interesse público municipal da
edificação a que se refere o processo de obras n.º 250/08, em nome de
Beralt Tin and Wolfram (Portugal) SA, face à importância estratégica
que a empresa mineira tem para a economia local e do Concelho.
Mais foi deliberado remeter a presente deliberação à Assembleia
Municipal da Covilhã para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 3
do art.º 53.º, conjugada com a alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da
Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
Foram ainda presentes à Câmara os seguintes processos:
N.º 349/07 – Maria Alice dos Reis Cardina – legalização de ampliação
de edificação localizada em Vale da Gingeira – Peraboa.
A Câmara deliberou aprovar a localização e o projecto de arquitectura,
devendo o processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão
da licença de construção.
N.º 90/08 – Joaquim Manuel Pinheiro Nunes – aprovação de pedido
de informação prévia para a construção de moradia em Quinta do Madeira
Ferro.
A Câmara deliberou aprovar a localização e o deferimento da informação
prévia.
N.º 56/08 – Francisco dos Santos Esteves – legalização de arrecadação
de alfaias agrícolas no sítio da Carvalha – Paúl.
A Câmara deliberou aprovar a localização e o projecto de arquitectura,
devendo o processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão
da licença de construção.
N.º 25/08 – Maria Manuela Miguens Alves Antunes – Informação
prévia relativa à construção de moradia em Fundeiras, Rua do Cascalhal,
- Cortes do Meio.
A Câmara deliberou aprovar a localização, devendo o processo voltar a
ser presente à Câmara aquando da emissão da licença de construção.
N.º 221/05 – Francisco Alberto Rodrigues dos Santos – legalização
de alterações e ampliação de armazém de alfaias agrícolas localizada
em Quinta dos Mortórios – Vale Formoso.
A Câmara deliberou aprovar a localização e o projecto de arquitectura,
devendo o processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão
da licença de construção.
N.º 168/95 – Mário Oliveira Alves Nogueira – emissão de certidão de
autorização de localização de estabelecimento industrial em Sítio do
Carvalho Alto - Peso.
A Câmara deliberou aprovar a emissão da certidão, devendo o processo
voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão da licença de
construção.
20 de Outubro de 2009
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N.º 258/04 – Maria de Fátima Morais Correia Santos – aprovação de
alterações de moradia localizada em Coanheira - Verdelhos.
A Câmara deliberou aprovar o projecto de arquitectura, devendo o
processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão da licença
de construção.
N.º 411/07 – Carlos Costa Martins – legalização de alteração com
ampliação de moradia sita em Barroca Seca - Verdelhos.
A Câmara deliberou aprovar a localização e o projecto de arquitectura,
devendo o processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão
da licença de construção.
N.º 175/08 – António Carrola Pires Garcia – legalização de moradia
em Quinta da Abadia – Boidobra.
A Câmara deliberou aprovar a localização e o projecto de arquitectura,
devendo o processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão
da licença de construção.
N.º 20/92 – Almeida e Almeida, Lda. – licenciamento de estabelecimento
de bebidas em estrada do Sineiro – Conceição.
A Câmara deliberou aprovar o projecto de arquitectura, devendo o
processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão da licença
de construção.
N.º 338/06 - Lucília Mendes Marques Gonçalves – legalização
de anexos e construção de moradia em Tapada, Estrada Nacional 343,
Barco.
A Câmara deliberou aprovar a localização, devendo o processo voltar a
ser presente à Câmara aquando da emissão da licença de construção.
N.º 9/06 – Sérgio Manuel Duarte Paulo – legalização de alterações em
projecto de criação de espécies cinegéticas em Lameirão, Peso.
A Câmara deliberou aprovar a localização, o projecto e a emissão da
licença de construção de alterações, logo que concluído o processo
administrativo para o efeito.
N.º 188/04 – Norberto Bizarro Pereira – legalização de pavilhão
industrial em Sítio da Fonte Cimeira, Cortes do Meio.
A Câmara deliberou aprovar a localização, e o projecto de arquitectura,
devendo o processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão
da licença de construção.
N.º 178/06 – Júlio Nunes Cristóvão – Aprovação de edifício de habitação
colectiva em Quinta do Conde do Refúgio, São Martinho.
A Câmara deliberou aprovar o projecto de arquitectura, devendo o
processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão da licença
de construção.
N.º 484/01 – José Manuel Rocha Baía – Aprovação de informação
prévia para a construção de moradia em Sítio da Lameira – Teixoso.
A Câmara deliberou aprovar a informação prévia, devendo o processo
voltar a ser presente à Câmara aquando da aprovação do projecto de
arquitectura e emissão da licença de construção.
N.º 185/03 – Serafim Correia Casteleiro – Aprovação da prorrogação
da licença de construção da moradia em Sítio da Lameira – Teixoso.
A Câmara deliberou aprovar a prorrogação da licença.
N.º 208/03 – Maria Isabel Pais Bizarro – Aprovação de alteração e
ampliação de moradia em Quinta do Vale de Mouro – Teixoso.
A Câmara deliberou aprovar o projecto de arquitectura, devendo o
processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão da licença
de construção.
N.º 287/03 – Carminda Silva Rodrigues Fonseca – Aprovação de
prorrogação de prazo para requerer a emissão da licença de alterações
de moradia em Rua do Meio- Conceição.
A Câmara deliberou aprovar a prorrogação pelo prazo de 30 dias após a
comunicação da presente deliberação.
N.º 222/94 – Adelino Rocha Pereira – Legalização de parte de
edificação para comércio e habitação em Rua 30 de Junho, 43 – Cantar
Galo.
A Câmara deliberou aprovar o projecto de arquitectura, devendo o
processo voltar a ser presente à Câmara aquando da emissão da licença
de construção.
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Declaração de Interesse Público – Refer
A Câmara deliberou reconhecer de interesse público municipal, o
projecto para a Construção da Passagem Inferior Rodoviária de Boidobra,
ao Km 162+770 da linha da Beira Baixa.
Mais foi deliberado remeter o processo à Assembleia Municipal da
Covilhã, para os mesmos feitos, nos termos da alínea a) do n.º 6 do
artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Actividades lúdicas municipais
A Câmara deliberou autorizar as despesas inerentes à realização das
actividades no âmbito do evento “ Covilhã em Festa” , no montante de
35.000,00 euros.
A Câmara deliberou autorizar as despesas inerentes ao programa Festas
de Verão da Cidade, no montante de 40.000,00 euros.
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 09 de Junho de 2009.
O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto

quiosque de jornais e revistas, situado na Avenida da Europa,
propriedade do Município, celebrado com Diana Maria Fernandes
Algarvio.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS
E PATRIMÓNIO – DAGFP
Protocolos de Acordo para a Delegação de Actos de Competência da
Câmara Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia
A Câmara deliberou aprovar os protocolos de delegação de actos de
competência da Câmara Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia
a seguir mencionadas, devidamente autorizadas pelas respectivas
Assembleias de Freguesias, com os objectivos e transferências dos
meios financeiros, a seguir indicados:
JUNTAS DE
FREGUESIA
Canhoso

Obras de construção de valetas no
Caminho do Cabeças

Canhoso

Obras acesso à Travessa de São
Gregório

Canhoso

Obras de construção de bermas no
Caminho da Baiuca

Canhoso

Obras de conservação de edifício
municipal

Canhoso

Obras de construção de um muro de
suporte na Ribeira do Canhoso

6.720,00 +Iva

Canhoso

Aquisição de equipamento infantil
para o Jardim Escola do Canhoso

4.699,84 +Iva

Cantar Galo

Obras de limpeza e desassoreamento
da Ribeira de Cantar Galo

8.560,00 +Iva

Cortes do Meio

Obras de construção de uma charca
em terra no sítio da Nave da Areia

1.000,00

Peraboa

Obras de pequenas reparações na
Escola Básica do 1.º Ciclo em Peraboa

1.210,00

São Martinho

Obras na Escola Básica e Jardim de
Infância de S. António

Sobral S. Miguel

Contratação de pessoal não docente
para assegurar o acompanhamento de
AEC na Escola Básica do 1.º Ciclo de
Sobral de São Miguel entre 19 de
Maio e 19 de Junho de 2009

91,77

Tortosendo

Obras do arranjo urbanístico no Largo
da Fonte, Casal da Serra

3.130,00 + Iva

Verdelhos

Comparticipação no projecto do
Açude do Rio Beijames, sítio do
Regato

Vila do Carvalho

Obras de conclusão do fecho do
alpendre da Escola Básica 1 de Vila do
Carvalho

EDITAL
CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal da
Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91.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, que a Câmara Municipal da
Covilhã, em reunião ordinária pública realizada em 19 de Junho de 2009,
tomou as seguintes deliberações destinadas a terem eficácia externa:

VERBAS A
TRANSFERIR
(€)

OBJECTIVOS

DESPACHOS

4.993,00 + Iva
930,00 + Iva
1.200,00 + Iva
845,02 + Iva

6.349,60 +Iva

A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor VicePresidente:
15/06/09 – Homologa a acta de análise de propostas do concurso
por ajuste directo para o aluguer de ornamentação festiva da Feira
de São Tiago-2009 e determina a adjudicação à firma Som Ideal de
Castanheira de Pêra - Iluminações Festivas, pelo valor de 16.000,00 euros,
acrescido do IVA à taxa legal, bem como a aprovação da minuta do
respectivo contrato.
17/06/09 – Homologa a acta de análise de propostas do concurso
público para a Construção do Edifício de Apoio à Praia Fluvial de
Unhais da Serra e determina a adjudicação da obra à firma
CONSTROPE – Construções, SA, pelo valor de 323.332,18 euros,
acrescido do IVA à taxa legal, prazo de execução de 60 dias,
bem como a aprovação da minuta do respectivo contrato, e revoga
o seu despacho de 21 de Maio de 2009 que determinou a não
adjudicação com fundamento em inconveniência administrativa,
ao abrigo do disposto no art.º 140.º do Código do Procedimento
Administrativo.

Libertação de Cauções
A Câmara deliberou autorizar a libertação das cauções dadas através de
garantias e depósito bancários, nos seguintes contratos:
- Projecto do Açude Espelho de Água na Ponte Pedrinha
- Projecto das instalações da Assembleia Municipal
- Prestação de serviços de demolição de edifício na Rua Pedro Alves/
Escadas da Boavista

Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Vereador
Luís Barreiros:
08/06/09 – Determina a consulta à RUDE – Associação de
Desenvolvimento Rural e à GLOBAL CHANGE para apresentação de
proposta para consultor no âmbito do projecto INNTEGRA.
16/06/09 – Rescinde o contrato de cessão de exploração de um

Transportes Urbanos Colectivos da Grande Covilhã
A Câmara, face aos problemas causados pelas empresas de transportes
colectivos que se encontram a operar na área de concessão de transportes
colectivos urbanos da Grande Covilhã, situação que atenta contra os
interesses da população abrangida, afecta gravemente o interesse
económico do contrato de concessão recentemente celebrado e, por

2.500,00

1.770,00 + Iva
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último, não salvaguarda a satisfação do interesse público que ao Município
da Covilhã compete prosseguir, deliberou:
1. Notificar o IMTT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres,
IP, no sentido deste Instituto,
a) reconhecer o perímetro urbano da Grande Covilhã, de acordo com as
plantas em anexo (Plantas 1, 2 e 3) e que traduzem a área urbana da
cidade da Covilhã, aprovada em sede de Plano Director Municipal da
Covilhã, aprovado pelos órgãos autárquicos e publicado em Diário da
República em 23 de Outubro de 1999, e consequentemente,
b) classificar como urbanas as carreiras que a Câmara Municipal da
Covilhã concessionou em 1997 e no presente ano, sem que nunca o IMTT
se tivesse pronunciado contra, e de acordo com o artigo 77.º do RTA –
Regulamento do Transporte Automóvel;
c) e ainda, se abster de proceder à renovação das concessões de carreiras
interurbanas que colidem/coincidam com as carreiras adjudicadas pela
Câmara Municipal da Covilhã, nomeadamente, Teixoso, Boidobra e
Tortosendo.
2. Deliberar aprovar a sinalização de proibição de circulação das viaturas
de transporte público de passageiros ao serviço das concessionárias de
carreiras interurbanas no Município da Covilhã, dentro do perímetro
urbano assinalado em planta anexa (Planta 4).
3. Determinar que todos os operadores de carreiras interurbanas do
Município da Covilhã, ao entrarem no perímetro urbano da Grande
Covilhã, devem tomar e largar passageiros apenas na Central de
Camionagem da Covilhã, único local de interface entre as carreiras urbanas
e interurbanas.
4. Notificar o IMTT, a PSP e a GNR, para conhecimento das medidas
deliberadas pela Câmara Municipal da Covilhã, solicitando a devida
colaboração para a sua implementação, nomeadamente em matéria de
Fiscalização, e para o cumprimento dos termos da concessão das carreiras
interurbanas.
Programa de Conforto Habitacional para Pessoas Idosas
A Câmara, no âmbito do Programa de Conforto Habitacional para Pessoas
Idosas, deliberou aprovar a realização de obras em 10 fogos, do conjunto
de 23 candidaturas apresentadas no Instituto da Segurança Social, IP,
com o custo estimado em 35.000,00 euros.
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS OPERATIVOS
Recepções provisórias
- Obra de Sinalização Horizontal na EM 512 entre São Jorge da Beira
e Pereiro
A Câmara deliberou homologar o auto de recepção provisória da obra de
Sinalização Horizontal na EM 512 entre São Jorge da Beira e Pereiro,
bem como encarregar o DAGFP da abertura do respectivo inquérito
administrativo.
Recepções Definitivas
- Obra de Remodelação de um edifício para sede de Junta de Freguesia
de Vila do Carvalho
A Câmara deliberou homologar o auto de recepção definitiva da obra de
Remodelação de um edifício para sede de Junta de Freguesia de Vila do
Carvalho.
- Obra de Construção das Infra-estruturas de Saneamento Básico na
Zona Envolvente à Escola da Barroca Grande
A Câmara deliberou homologar o auto de recepção definitiva da obra de
Construção das Infra-estruturas de Saneamento Básico na Zona
Envolvente à Escola da Barroca Grande
Planos de Sinalização e Segurança, de Trabalhos e de Pagamentos
- Obra de Requalificação Urbana do Largo da Amoreira - Orjais
A Câmara deliberou aprovar os Planos de Sinalização e Segurança, de
Trabalhos e de Pagamentos da obra de Requalificação Urbana do Largo
da Amoreira – Orjais.
Trânsito e Sinalização
- Rua Visconde da Coriscada
A Câmara deliberou aprovar a colocação de sinalização de trânsito com
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vista a permitir a largada e recolha de passageiros na Rua Visconde da
Coriscada, próximo do Hotel Solneve.
- Rua da Indústria
A Câmara deliberou aprovar nova regulamentação de trânsito e respectiva
sinalização para a Rua da Indústria, entre o entroncamento para o Bairro
de São Vicente de Paulo e a Ponte de Cantar Galo.
Trabalhos a mais e a menos
- Obra de Adaptação do Edifício da Subestação do Tortosendo a Sede
da ICOVI – Infraestruturas e Concessões da Covilhã, Empresa
Municipal
A Câmara deliberou aprovar a realização dos trabalhos a mais e a supressão
de trabalhos contratuais nos montantes de 4.853,80 euros, respectivamente.
Ampliações de Iluminação Pública
A Câmara deliberou aprovar o orçamento da EDP no valor de
1.004,93 euros + IVA para ampliação da rede BT/IP no Sítio das
Feiteiras, freguesia de Unhais da Serra.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Protocolos de Colaboração
- Plano Nacional de Leitura
A Câmara deliberou aprovar a minuta de protocolo a celebrar com Plano
Nacional de Leitura com o objectivo de elevar os níveis de literacia, através
da promoção da leitura nas escolas, bibliotecas e outras instituições,
comparticipando com 50% no custo de novos livros para equipar as
bibliotecas escolares e municipais.
- Cedência de instalações à União de Reformados, Pensionistas e
Idosos da freguesia de Tortosendo
A Câmara deliberou aprovar a celebração do protocolo de colaboração
com a União de Reformados, Pensionistas e Idosos da freguesia
de Tortosendo para a instalação da sede social na fracção “AH”,
rés-do-chão do prédio sito na Rua Dr. Gabriel Boavida Castelo Branco,
n.º 2, em Tortosendo.
Mini Campos Desportivos
A Câmara deliberou nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da
Lei n.º 169/99, alterada e republicada pela Lei n.º 5 – A/2002, de 11/1,
aprovar o protocolo celebrado entre Federação Portuguesa de Futebol e a
Associação de Futebol de Castelo Branco para a instalação de um Mini –
Campo Desportivo em terrenos municipais.
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO
- Alteração por adaptação ao Plano Director Municipal da Covilhã
A Câmara deliberou aprovar, nos termos do art.º 97.º do Dec. Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Dec. Lei
n.º 316/2007, de 19 de Setembro e pelo Dec. Lei n.º 46/2009, de
20 de Fevereiro, a alteração por adaptação ao Plano Director Municipal
da Covilhã e submeter esta deliberação à Assembleia Municipal para
aprovação.
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 24 de Junho de 2009.
O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto
EDITAL
CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal da
Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91.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, que a Câmara Municipal da Covilhã,
em reunião ordinária realizada em 03 de Julho de 2009, tomou as seguintes
deliberações destinadas a terem eficácia externa:
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DESPACHOS
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Vice –
Presidente:
1. 25/06/2009 – Aprova o programa de procedimentos e o caderno de
encargos para o fornecimento de 15.000 toneladas de tout-venant de
1.ª categoria, bem como a abertura de concurso público;
2. 24/06/2009 – Homologa a acta de análise e adjudica a obra de
Requalificação Urbana das Ruas António Augusto de Aguiar, Capitão
Alves Roçadas, da Barbacã, Rua e Largo da Estrela, Travessa de São
Tiago, Travessa do Forno, Escadas, Largo e Calçada de São Silvestre e
Beco da Avozinha ou Escondidinho à empresa Eirinhas Construções,
Lda., pelo valor de 235.842,20 euros + IVA;
3. 16/06/2009 – Aprova o programa de procedimentos e o caderno de
encargos para a obra de Construção do Pavilhão Multiusos do Barco –
Freguesia do Barco, bem como a abertura de concurso público;
4. 22/06/2009 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a obra de
Requalificação da Rua da Fonte e Rua dos Castanheiros, freguesia
de São Jorge da Beira, bem como a abertura de concurso por ajuste
directo com consulta às empresas Pavibel, Lda., Botão Bidarra, Lda. e
José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda.;
5. 30/06/2009 – Adjudica a prestação do serviço público de transportes
colectivos urbanos da grande Covilhã à sociedade COVIBUSTransportes Urbanos da Covilhã, Lda., pelo valor de 115.000,00 euros +
IVA, prazo de 2 meses, renovável por igual período, e aprova a minuta
do respectivo contrato;
6. 25/06/2009 – Anula o concurso público para o fornecimento do projecto
do novo Mercado Municipal da Covilhã e área envolvente, com base
no disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 58.º do Dec. Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, e encarrega os serviços de reembolsar os concorrentes do
custo das cópias do processo;
7. 25/06/2009 – Adjudica a realização de trabalhos a mais na obra de
Construção da ponte pedonal de cima sobre a Ribeira da CarpinteiraAcesso ao Bairro dos Penedos Altos, à empresa adjudicatária Certar –
Sociedade de Construções, SA, no valor de 97.414,67 euros + IVA, com
base no disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 26.º do Dec. Lei n.º 59/99,
de 2 de Março;
8. 15/06/2009 - Autoriza o prolongamento do horário de encerramento,
a título excepcional, do estabelecimento café/bar da residencial “Covilhã
Jardim”, até às 03:00 horas do dia seguinte e durante os dias 9, 10, 12,
13, 19, 20, 26 e 27 de Junho do corrente ano;
9. 24/06/2009 - Homologa a acta de análise das propostas e adjudica a
obra de Reconstrução de um jardim-de-infância, junta de freguesia e
posto de correios em Peraboa, à empresa Virgílio Roque, Lda., pelo valor
de 269.960,11 euros + IVA;
10. 23/06/2009 - Homologa a acta de análise das propostas e adjudica
a obra de Requalificação Urbana do Largo da Igreja, Rua da Fonte
Velha e Rua do Cimo do Povo – freguesia do Dominguiso, à empresa
Valério & Valério, Lda., pelo valor de 199.999,98 euros + IVA;
11. 26/06/2009 - Homologa a acta de análise das propostas e adjudica a
obra de Ampliação do cemitério de Verdelhos, à empresa Opsan –
Sociedade de Construções, Lda., pelo valor de 122.499,38 euros + IVA;
12. 18/06/2009 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a obra
de Execução do Acesso da Estrada de ligação dos Penedos Altos ao CDC/
Piscinas Municipais, bem como a abertura de concurso por ajuste directo
com consulta às empresas Certar, SA, Constrope, SA e Ecofiac, Lda.;
13. 17/06/2009 - Aprova o convite e o caderno de encargos para as obras
de Reparações, Conservação e Beneficiação em vários fogos municipais,
bem como a abertura de concurso por ajuste directo com consulta às
empresas Covipinturas, Lda., Miguel Azevedo Alves e Joaquim Dias
Costa;
14. 17/06/2009 – Adjudica a prestação de serviços de máquinas para
demolição de um imóvel na Rua José Saramago em Boidobra, a Marco
Paulo Antunes Pereira, pelo valor de 18.960,00 euros + IVA, com base
no disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de
29 de Janeiro;

15. 09/06/2009 - Adjudica o fornecimento e montagem de 600 lugares
de bancada amovível, à empresa Leirisport, EM, pelo valor de
50.000,00 euros + IVA, com base no disposto na alínea a) do n.º 1 do
art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro;
16. 24/06/2009 - Homologa a acta de análise das propostas e adjudica
a obra de Construção do Museu do Queijo – 2.ª fase, à empresa
Consequi-Construções, SA, pelo valor de 288.950,00 euros + IVA;
17. 25/06/2009 – Homologa a acta de análise de propostas do concurso
público para o fornecimento de 30.000 toneladas de tout-venant de
1.ª categoria e a exclusão do único concorrente J. Bartolomeu, Lda.,
por o valor da sua proposta ser superior ao do preço base;
18. 18/06/2009 - Autoriza o prolongamento do horário de encerramento,
a título excepcional, do estabelecimento bar “Nova Geração”, no dia
4 de Julho de 2009, até às 04:00 dia seguinte;
19. 25/06/2009 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
obra de Requalificação Urbana do Largo Dr. Januário Barreto – freguesia
de Aldeia do Souto, à empresa Botão Bidarra, Lda., pelo valor de
80.014,00 euros + IVA;
20. 22/06/2009 - Aprova a 8.ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o ano de 2009;
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Vereador
Luís Barreiros:
1. 25/06/2009 – Anula, nos termos propostos na informação do Serviço
de Informática datada de 25/06/2009, o procedimento do concurso
limitado para a concepção, fornecimento e instalação de controlo de
acesso à Piscina Praia da Covilhã, devendo os serviços elaborarem novo
caderno de encargos;
2. 04/06/2009 – Rescinde, com Valdecir Bittencourt, o contrato de cessão
de exploração celebrado aos 11 de Maio de 2009, na parte que tem como
objecto o Quiosque de Venda de Gelados no Jardim da Goldra, com
efeitos a 1 de Junho do corrente ano;
3. Anula, nos termos propostos na informação do Serviço de Informática
datada de 25/06/2009, o procedimento do concurso limitado para a
concepção, fornecimento e instalação de controlo de acesso à Piscina de
Lazer do Teixoso, devendo os serviços elaborarem novo caderno de
encargos;
4. Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a Concepção gráfica
e impressão da agenda de actividades, à empresa Assec – Sistemas de
Informação e Multimédia, Lda., pelo valor de 17.125,80 euros + IVA.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS
E PATRIMÓNIO
Aquisição de Imóveis
A Câmara, deliberou autorizar a aquisição do edifício sito na Rua
Dr. Joaquim Pereira de Macedo, n.º 4 – Teixoso, prédio inscrito na matriz
da freguesia de Teixoso sob o artigo 29.º e descrito na Conservatória do
Registo Predial da Covilhã sob o n.º 01155/211098, propriedade de
Lucinda Costa Castro Jesus, por 9.000,00 euros.
Garantias Bancárias
- Abertura de valas para execução de infra-estruturas de
electricidade
A Câmara, deliberou libertar a caução prestada.
Expropriações por Utilidade Pública
- Construção do Arruamento e Escadaria de Acesso à Capela, entre
o Eixo TCT e o Largo da Capela, em Ladeira do Bisca – Freguesia
do Canhoso
A Câmara, deliberou rectificar as deliberações tomadas nas reuniões
de 04/07/2008 e 18/07/2008, referentes ao processo de expropriação
para a construção da obra de arruamento e escadaria de acesso à
capela, entre o Eixo TCT e o Largo da Capela, em Ladeira do Bisca,
freguesia do Canhoso, ficando, no tocante à parcela 4, com o teor
seguinte:
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Parcela 4:
Parcela de terreno com a área de 165,00 m2, do prédio rústico composto
de cultura arvense, sito na freguesia do Canhoso, concelho da Covilhã,
com a área de 532, 62 m2, prédio esse, a confrontar do norte com António
Silva Afonso e outros, sul com Fernando de Jesus Louro, nascente com
Rua General Humberto Delgado e poente com Ribeiro Público, omisso
na respectiva matriz e consequentemente também não descrito na CRP da
Covilhã.
Mais deliberou, do mesmo modo, para efeitos do disposto na parte final
da alínea d) do n.º 1 do art.º 12.º do Código das Expropriações, fundamentar
o carácter de urgência da expropriação, da forma seguinte:
A rápida disponibilização das parcelas de terreno aqui pretendidas,
através da declaração da utilidade pública das mesmas, é justificada
pelo facto de se pretender dar início à obra no mais curto espaço de tempo.
A urgência na expropriação é necessária para a prossecução ininterrupta
dos trabalhos, dado que já se encontra devidamente elaborado e
aprovado o projecto e a decorrer o processo para adjudicação da referida
empreitada.
É uma obra de inegável interesse público dado que é fundamental melhorar
as infra-estruturas viárias, procedendo-se ao alargamento do pequeno
caminho existente, o qual, no estado em que se encontra actualmente, não
oferece nenhumas condições de tráfego e de segurança.
Acresce que o projecto aprovado prevê a construção de um novo pontão,
dado que o existente não oferece quaisquer garantias de estabilidade e de
segurança.
Com a construção que se pretende levar a efeito melhora-se, de uma forma
geral, a gestão de tráfego, de peões, infra-estruturas, rede de esgotos, rede
de águas e sobretudo, transmite-se uma segurança aos diversos utilizadores
a qual actualmente é inexistente, com todas as consequências que desse
facto possam advir para o Município da Covilhã.
- Linha da Beira Baixa – Troço Castelo Branco/Covilhã – Sub-troço
Vale de Prazeres/Covilhã
A Câmara, deliberou concordar com as propostas de indemnização
apresentadas para a expropriação das parcelas necessárias à
remodelação da linha de caminho de ferro da Beira Baixa, pelo valor total
de 39.825,69 euros, encarregando os serviços de comunicar esta
deliberação à FERBRITAS, SA, mandatária da REFER EP e diligenciar
pela marcação da data da assinatura do auto de expropriação amigável.
- Ampliação do Cemitério do Teixoso
A Câmara, deliberou não aceitar a contraproposta da sociedade Bimba
Construções, Lda., no montante de 350.000,00 euros e avançar com o
processo de expropriação litigiosa.
Mapas de Pessoal
A Câmara, deliberou aprovar o mapa de pessoal da AdC, EM reportado a
31/12/2008, e aprovar a alteração dos mapas de pessoal dos trabalhadores
da Câmara e AdC, EM, reportados a 01/05/2009.
Mais foi deliberado, do mesmo modo, submeter esta deliberação à
Assembleia Municipal para efeitos do disposto na alínea o) do n.º 2 do
art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18/9, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11/1.
Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Urbanos da
Grande Covilhã
A Câmara, deliberou submeter esta deliberação à Assembleia Municipal
para que este órgão autorize e fixe o limite de encargos a suportar em
cada ano de execução do contrato de Concessão do Serviço Público
de Transportes Colectivos Urbanos da Grande Covilhã, celebrado em
27 de Fevereiro de 2009, de harmonia com as alíneas b) e c) do referido
contrato de concessão.
Abertura de Concurso – Fornecimento de Refeições Escolares
A Câmara, deliberou aprovar o programa de procedimento e o caderno
de encargos para fornecimento de refeições escolares para o ano de
2009/2010, bem como a abertura de concurso público internacional.
20 de Outubro de 2009
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Protocolo de Colaboração
- ADE – Associação Desportiva da Estação
A Câmara, deliberou aprovar a celebração de um protocolo de colaboração
entre o Município da Covilhã e a ADE – Associação Desportiva da
Estação, que no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal de
natureza desportiva, tem como objectivo a comparticipação financeira
das obras de requalificação do Campo Desportivo da ADE, através da
atribuição de 270.000,00 euros, a liquidar/transferir nos seguintes termos:
a) 50.000,00 euros, com a assinatura do protocolo;
b) 100.000,00 euros, em 31 de Julho de 2009;
c) 50.000,00 euros, em 30 de Setembro de 2009;
d) 70.000,00 euros, em 31 de Outubro de 2009
Aquisição por Via de Direito Privado
- Construção do Elevador do ramal de S. João
A Câmara, deliberou aprovar o projecto e a aquisição, por via do direito
privado, dos terrenos necessários à execução da obra de construção do
Elevador do ramal de São João.
- Construção do Elevador do Jardim Público
A Câmara, deliberou aprovar o projecto e a aquisição, por via do direito
privado, dos terrenos necessários à execução da obra de construção do
Elevador do Jardim Público.
- Construção do Elevador do Parque da Goldra
A Câmara, deliberou aprovar o projecto e a aquisição, por via do direito
privado, dos terrenos necessários à execução da obra de construção do
Elevador do Parque da Goldra.
Contrato de Arrendamento de prédio urbano
A Câmara, deliberou aprovar a celebração de contrato de arrendamento
com a Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA, do prédio
municipal sito em Pinhal do Gaiteiro, inscrito na matriz predial urbana
da freguesia de Santa Maria sob o art.º 2097.º e descrito na Conservatória
do registo Predial da Covilhã sob o n.º 1526, pelo prazo de seis anos,
renovável por iguais períodos, com início em 1 de Julho de 2009 e renda
mensal de 500,00 euros.
Convocação de Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal
A Câmara deliberou aprovar a proposta apresentada.
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS OPERATIVOS
Prorrogação de Prazos
- Empreitada da Obra de Requalificação Urbana da Rua Corte do
Sino e Rua D. Zeca Gonçalves – Ferro
A Câmara, deliberou autorizar a prorrogação do prazo da empreitada da
obra de requalificação urbana da Rua Corte do Sino e Rua D. Zeca
Gonçalves – Ferro, por 27 dias.
Recepções Provisórias
- Obra de Beneficiação da EM – Vale de Amoreira/Verdelhos.
A Câmara, deliberou homologar o auto de recepção provisória da obra de
beneficiação da EM – Vale de Amoreira/Verdelhos, bem como encarregar
o DAGFP da abertura do respectivo inquérito administrativo.
Recepções Definitivas
- Obra de Iluminação dos Nós da Variante à Covilhã.
A Câmara, deliberou homologar o auto de recepção definitiva da obra de
Iluminação dos Nós da Variante à Covilhã.
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO
Acordos de Regularização de Dívida – Atrasos de Pagamento/
Recuperação de Rendas em Dívida
- Carlos José de Jesus Curto
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização de rendas
em atraso com Carlos José de Jesus Curto, referente ao fogo sito na
Rua 1.º de Maio, Bloco D - r/c dt.º - Bairro da Biquinha, sendo o valor
actual da dívida de 360,00 euros, o qual será amortizado, a partir de

B

O

L

E

T

I

M

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Julho de 2009, durante 12 meses, até Junho de 2010 (inclusive),
com o pagamento da quantia mensal de 90,00 euros (60,00 euros –
renda + 30,00 euros – acordo).
- Paulo Jorge Lopes dos Santos
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização de rendas em
atraso com Paulo Jorge Lopes dos Santos, referente ao fogo sito no Bairro
do Cabeço, Bloco 3 – 1.º Esq.º em Tortosendo, sendo o valor actual da
dívida de 1.272,00 euros, o qual será amortizado, a partir de Maio de
2009, durante 24 meses, até Abril de 2011 (inclusivé), com o pagamento
da quantia mensal de 145,00 euros (92,00 euros – renda + 53,00 euros –
acordo).
- Joana Lília de Jesus Pinto Mateus
A Câmara deliberou ratificar o acordo para a regularização de rendas em
atraso com Joana Lília de Jesus Pinto Mateus, referente ao fogo sito em
Pinhal do Gaiteiro, Bloco 4, r/c Frente – Bairro da Biquinha – Covilhã,
sendo o valor actual da dívida de 3.375,00 euros, o qual será amortizado,
a partir de Junho de 2009, durante 30 meses, até Novembro de 2011
(inclusivé), com o pagamento da quantia mensal de 237,50 euros (125,00
euros – renda + 112,50 euros – acordo).
Transmissão de Contratos de Arrendamento.
A Câmara deliberou autorizar a transmissão do contrato de arrendamento
do 2.º andar esq.º do Bloco 8 da Urbanização das Nogueiras para o nome
da nova titular Maria da Conceição Batista Carrola e fixar, nos termos
da informação, o valor da renda em 53,00 euros.
A Câmara deliberou autorizar a transmissão do contrato de arrendamento
do Lote 66 da Quinta da Alâmpada – Boidobra para o nome da nova
titular Maria do Carmo Rebelo Izento e fixar, nos termos da informação,
o valor da renda em 120,00 euros.
A Câmara deliberou autorizar a transmissão do contrato de arrendamento
do r/c esq.º do Bloco B no Sítio do Pouso – Vila do Carvalho para o
nome da nova titular Maria Natália Alves da Silva Moreira e fixar, nos
termos da informação, o valor da renda em 40,00 euros.
Mais foi deliberado autorizar o reembolso do valor de 34,00 euros,
correspondente ao pagamento efectuado pelo valor da renda anterior.
PERID
A Câmara deliberou aprovar três candidaturas ao PERID – Programa
Específico de Recuperação de Imóveis Degradados, no valor total de
2.000,00 euros.
Programa SOLARH
A Câmara deliberou aprovar o Relatório Técnico e encarregar o Serviço
de Habitação de prosseguir com o processo, conforme o disposto no
art.º 6.º do Dec. Lei n.º 39/2001, de 9 de Fevereiro.
Atribuição e permuta de fogos municipais
A Câmara deliberou atribuir habitações aos munícipes Maria Celeste
Vaz Marcelino e Liliana Manuela Pinto Paredes, no Bairro do Cabeço Tortosendo e a Aida Maria Mendes Vaz, na Urbanização das Nogueiras
– Teixoso.
Mais deliberou autorizar a permuta de habitações a Maria Céu Mendes
Simões Borges, José Manuel Rosa dos Santos e Aida Maria Mendes
Vaz.
Processos de Obras
N.º 206/04, em nome de Rui Manuel Simões Rodrigues.
A Câmara, deliberou aprovar o projecto de arquitectura da ampliação do
edifício de Lar de Idosos.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Protocolos de Colaboração:
- Junta de Freguesia do Tortosendo
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de

colaboração com a Junta de Freguesia de Tortosendo para apoio às
actividades de desenvolvimento social e cultural desta freguesia,
atribuindo a comparticipação financeira de 16.200,00 euros.
- Junta de Freguesia de Vila do Carvalho
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de
colaboração com a Junta de Freguesia de Vila do Carvalho para apoio
às actividades de interesse municipal de natureza cultural, desportiva
recreativa desta freguesia, atribuindo a comparticipação financeira de
3.340,20 euros.
- CCD – Académico dos Penedos Altos
A Câmara deliberou aprovar a celebração do protocolo de colaboração
com o CCD – Académico dos Penedos Altos, comparticipando
financeiramente na execução da construção da sua Sede, através da
atribuição da verba de 180.000,00 euros, a transferir em 40 prestações
trimestrais.
- Junta de Freguesia do Tortosendo
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de
colaboração com a Junta de Freguesia de Tortosendo para apoio às
actividades de desenvolvimento social e cultural desta freguesia,
atribuindo a comparticipação financeira de 6.345,00 euros.
Comissão Organizadora das III Jornadas dos Auxiliares de Acção
Médica do Hospital Pêro da Covilhã – Apoio
A Câmara deliberou conceder à Comissão Organizadora das III Jornadas
dos Auxiliares de Acção Médica do Hospital Pêro da Covilhã um
subsídio de 2.000,00 euros.
Alteração ao Regulamento do Cartão Social Municipal
A Câmara deliberou aprovar a alteração ao Regulamento do Cartão
Social Municipal, alargando os seus benefícios aos Bombeiros
Voluntários da Covilhã e reformados das Minas da Panasqueira.
Mais deliberou submeter esta deliberação à Assembleia Municipal
da Covilhã para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 53.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2001,
de 11 de Janeiro.
Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo
do Ensino Básico – Ano lectivo 2009/2010
A Câmara, deliberou aprovar Acordos de Colaboração estabelecidos
com os Agrupamentos de Escolas: Pêro da Covilhã, Teixoso, Entre
Ribeiras, A Lã e a Neve e Tortosendo para, em parceria com o Município
da Covilhã, desenvolverem actividades de enriquecimento
curricular ao nível do Ensino do Inglês, Ensino da Música/Outras e
Ensino da Actividade Física e Desportiva, na sequência da renovação
do contrato-programa com a DREC.
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 08 de Julho de 2009.
O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto
EDITAL
CARLOS ALBERTO PINTO, Presidente da Câmara Municipal da
Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91.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, que a Câmara Municipal da Covilhã,
em reunião extraordinária realizada em 31 de Julho de 2009, tomou as
seguintes deliberações destinadas a terem eficácia externa:
20 de Outubro de 2009
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DESPACHOS
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Presidente:
1. 20/07/2009 – Fixa, para o primeiro semestre de 2009, o valor de
15.000,00 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, correspondente
à prestação de serviços extraordinária pela Sociedade de Advogados
Fontes Neves & Associados – Sociedade de Advogados, RL e determina
a rectificação da deliberação tomada em reunião de 16 de Janeiro de 2009,
sendo que o valor fixado na mesma se reporta à avaliação feita ao último
semestre de 2008, e não ao ano de 2009.
2. 20/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
público e adjudica a obra de Requalificação da estrada de acesso à
Boidobra, entre a estrada do Aeródromo Municipal e Boidobra à empresa
Valério & Valério, Lda., pelo valor de 235.996,74 euros, mais IVA e prazo
de execução de 56 dias.
3. 20/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica a obra de Requalificação do espaço na área
envolvente à capela da Boidobra – freguesia de Boidobra, à empresa
José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda., pelo valor de 25.171,54 euros,
mais IVA, e aprova a minuta do respectivo contrato.
4. 20/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica o fornecimento de lajetas em granito para a
obra de Requalificação Urbana do Largo de Portugal, Rua João de Deus,
Rua professora Filomena Alves Ribeiro, Rua Nuno Álvares e ruas
confinantes, no Teixoso, à empresa José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda.,
pelo valor de 19.449.00 euros, mais IVA, e aprova a minuta do respectivo
contrato.
5. 20/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica o fornecimento de lajetas em granito e cubos
de granito para a obra de Requalificação Urbana das ruas Cristóvão de
Castro e Calçada de Santo André, à empresa Eirinhas Construções, Lda.,
pelo valor de 18.375,00 euros, mais IVA, e aprova a minuta do respectivo
contrato.
6. 20/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica as obras de reparação, conservação e
beneficiação em vários fogos municipais a Joaquim Dias Costa, pelo valor
de 17.194,75 euros, mais IVA, e aprova a minuta do respectivo contrato.
7. 20/07/2009 - Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica a obra de Requalificação Urbana da Rua
Comendador Mendes Veiga, Rua dos Combatentes da Grande Guerra,
Rua do Ginásio Clube e Beco da Alegria – Zona da Judiaria, à empresa
José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda., pelo valor de 144.885,09 euros,
mais IVA, e aprova a minuta do respectivo contrato.
8. 20/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica as obras de construção do Museu do Queijo
e Restaurante – 1.ª Fase / trabalhos a mais, à empresa Virgílio Roque,
Lda., pelo valor de 31.075,18 euros, mais IVA, e aprova a minuta do
respectivo contrato.
9. 20/07/2009 - Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica a obra de Requalificação da Rua Corte do
Sino e Rua D. Zeca Gonçalves – freguesia do Ferro – 2.ª fase, à empresa
Botão Bidarra, Lda., pelo valor de 31.118,35 euros, mais IVA, e aprova a
minuta do respectivo contrato.
10.20/07/2009 - Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica a obra de Requalificação do Largo da
Amoreira e ruas confinantes – freguesia do Barco – trabalhos
complementares, à empresa Opsan – Sociedade de Construções, Lda.,
pelo valor de 48.552,76 euros, mais IVA, e aprova a minuta do respectivo
contrato.
11. 20/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica a obra de Requalificação da Travessa do
Serrado – freguesia de Santa Maria – trabalhos complementares, à empresa
Virgílio Roque, Lda., pelo valor de 37.462,06 euros, mais IVA, e aprova
a minuta do respectivo contrato.
12. 20/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica a obra de Requalificação da Rua da Fonte e
Rua dos Castanheiros – freguesia de São Jorge da Beira, à empresa Botão
Bidarra, Lda., pelo valor de 23.339,35 euros, mais IVA, e aprova a minuta
do respectivo contrato.
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13. 20/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
público e adjudica a obra de Requalificação da Estrada Municipal
n.º 506 – 1 entre a Ponte Pedrinha e o cruzamento com a Estrada Nacional
345-1, à empresa José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda., pelo valor de
324.284,80 euros, mais IVA e prazo de execução de 75 dias.
14. 23/07/2009 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a execução
de obras de aplicação de uma camada de micro aglomerado na estrada
Casegas – Sobral de São Miguel, bem como a abertura de concurso, através
do procedimento por ajuste directo, com consulta às empresas Nível Vias,
SA, Leirislena, SA e Valério & Valério, Lda.
15. 27/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas do concurso
limitado e adjudica o fornecimento, montagem e infra-estruturas de
parques infantis do Bairro dos Penedos Altos, Bairro do Rodrigo, Bairro
Municipal e Bairro da Biquinha, à empresa C.R.P., Lda., pelo valor de
82.000,00 euros, mais IVA, e aprova a minuta do respectivo contrato.
A Câmara deliberou ratificar os seguintes despachos do Senhor Vicepresidente:
1. 03/07/2009 – Adjudica a contratação de pessoal para a Piscina Praia da
Covilhã, para o período de Julho e Agosto de 2009, à empresa VEDIOR,
Recursos Humanos, pelo valor de 15.343,36 euros, mais IVA, mediante
ajuste directo, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Dec. Lei
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, conjugada com o disposto no art.º 35.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, devendo os serviços competentes
observar a aptidão e os requisitos habilitacionais do proponente, bem como
o disposto no art.º 113.º do Código dos Contratos Públicos.
2. 07/07/2009 - Adjudica o Fornecimento e Aplicação de Guardas de
Segurança no Caminho da Baiúca e Beringueira, na freguesia do Canhoso,
à empresa Metalocar, Indústria de Metalurgia, SA., pelo valor de
22.196,40 euros, mais IVA, mediante ajuste directo, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,
devendo os serviços competentes observar a aptidão e os requisitos
habilitacionais do proponente, bem como o disposto no art.º 113.º do
Código dos Contratos Públicos.
3. 07/07/2009 Adjudica o Fornecimento e instalação de equipamento de
desumidificação nos Balneários do Campo do Estádio Municipal da
Covilhã, à empresa TecniFrio de José António Teixeira Pereira, pelo valor
de 7.850,00 euros, mais IVA, mediante ajuste directo, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,
devendo os serviços competentes observar a aptidão e os requisitos
habilitacionais do proponente, bem como o disposto no art.º 113.º do
Código dos Contratos Públicos.
4. 07/07/2009 - Adjudica o Fornecimento de material eléctrico necessário
na obra de requalificação da Alameda da Europa, na Covilhã, à empresa
Ferestela – Fundição de Ferro, Lda., pelo valor de 31.674,80 euros, mais
IVA, mediante ajuste directo, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º
do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, devendo os serviços competentes
observar a aptidão e os requisitos habilitacionais do proponente, bem
como o disposto no art.º 113.º do Código dos Contratos Públicos.
5. 07/07/2009 - Adjudica o Fornecimento, Transporte e Montagem de
Guardas de Segurança na EM 513 entre as freguesias de Dominguiso e
Tortosendo, à empresa Metalocar, Indústria de Metalurgia, SA., pelo valor
de 8.480,80 euros, mais IVA, mediante ajuste directo, nos termos da
alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,
devendo os serviços competentes observar a aptidão e os requisitos
habilitacionais do proponente, bem como o disposto no art.º 113.º do
Código dos Contratos Públicos.
6. 07/07/2009 - Adjudica a Execução dos Trabalhos de Pinturas
Rodoviárias, à empresa Viamarca – Pinturas de Vias Rodoviárias, SA,
pelo valor de 31.177,33 euros, mais IVA, mediante ajuste directo,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro, devendo os serviços competentes observar a aptidão
e os requisitos habilitacionais do proponente, bem como o disposto no
art.º 113.º do Código dos Contratos Públicos.
7. 07/07/2009 - Adjudica o Fornecimento de Coberturas e Laterais
em Lona para as tendas a utilizar na Feira de São Tiago, à empresa
Alcriestor, Estores, Lda., pelo valor de 11.950,00 euros, mais IVA,
mediante ajuste directo, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do
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Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, devendo os serviços competentes
observar a aptidão e os requisitos habilitacionais do proponente, bem como
o disposto no art.º 113.º do Código dos Contratos Públicos.
8. 07/07/2009 – Adjudica o fornecimento e montagem de Sinalização
Vertical de Trânsito Identificativa dos Locais de Paragem de Viaturas da
Empresa COVIBUS – Transportes Urbanos da Covilhã, Lda., à
empresa Nadia – Sinalização, pelo valor de 18.601,65 euros, mais IVA,
mediante ajuste directo, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do
Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, devendo os serviços competentes
observar a aptidão e os requisitos habilitacionais do proponente, bem como
o disposto no art.º 113.º do Código dos Contratos Públicos.
9. 07/07/2009 - Adjudica os trabalhos de conservação de edifícios
localizados na Rua Comendador Mendes Veiga e na Rua do Ginásio, na
Covilhã, à empresa Sildicons – Construção e Obras Públicas, Lda., pelo
valor de 17.980,00 euros, mais IVA, mediante ajuste directo, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,
devendo os serviços competentes observar a aptidão e os requisitos
habilitacionais do proponente, bem como o disposto no art.º 113.º do
Código dos Contratos Públicos.
10. 08/06/2009 - Aprova o programa do procedimento e o caderno de
encargos para a execução das obras de Construção do Jardim Botânico de
Montanha – Covilhã, bem como a abertura de concurso público, com o
preço base de 520.000,00 euros e prazo de execução de 90 dias.
11. 13/07/2009 – Homologa a acta de análise das propostas ao concurso
público para os circuitos especiais de transporte escolar do concelho da
Covilhã para o ano lectivo 2009/2010 e adjudica os circuitos:
F6 e F11 à empresa Táxis S. Francisco, Lda., pelo valor de 9.180,00 euros
e prazo estimado de 170 dias;
F2, F5, F7, F8 e F9 à empresa Táxis Neve da Serra, Lda., pelo valor de
19.278,00 euros e prazo estimado de 170 dias;
F12 e F13 à empresa Alberto Gadanho de Carvalho, Lda., pelo valor de
2.720,00 euros e prazo estimado de 170 dias;
F14 e F17 à empresa Joaquim Gouveia Pereira, Lda., pelo valor de
5.440,00 euros e prazo estimado de 170 dias;
F15 à empresa Afonso & Pereira, Lda., pelo valor de 1.700,00 euros e
prazo estimado de 170 dias;
F16 e F18 à empresa Parente & Silva, Lda., pelo valor de 6.460,00 euros
e prazo estimado de 170 dias;
F19 e F20 à empresa Jaime Lopes Dias, Lda., pelo valor de 5.485,90 euros
e prazo estimado de 170 dias;
F21, F22 e F23 à empresa Auto Táxi Teixosense, Lda., pelo valor de
17.340,00 euros e prazo estimado de 170 dias;
Aprova as minutas dos respectivos contratos;
Não adjudica os circuitos F1, F4 e F24, face aos valores apresentados
serem superiores ao preço de referência de cada circuito, determinando a
abertura de concurso por ajuste directo para estes circuitos e para os
circuitos F3 e F10, que ficaram desertos.
12. 13/07/2009 - Adjudica o Fornecimento de material eléctrico necessário
na obra de requalificação da Praça de Portugal no Teixoso, à empresa
Ferestela – Fundição de Ferro, Lda., pelo valor de 18.114,96 euros, mais
IVA, mediante ajuste directo, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º
do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, devendo os serviços competentes
observar a aptidão e os requisitos habilitacionais do proponente, bem
como o disposto no art.º 113.º do Código dos Contratos Públicos.
13. 14/07/2009 – Não adjudica e determina a anulação do concurso público
para a obra de Beneficiação da estrada municipal 506-1 entre a Ponte
Pedrinha e o cruzamento com a EN 345, atendendo à necessidade de revisão
e alteração do projecto, bem como autoriza a devolução dos valores pagos
pelas entidades que se apresentaram a concurso.
14. 15/07/2009 – Aprova, na sequência da adjudicação da prestação de
serviços de limpeza do edifício do Município da Covilhã à empresa
Conforlimpa (Tejo), SA, a minuta do respectivo contrato.
15. 14/07/2009 - Autoriza o prolongamento do horário de encerramento, a
título excepcional, do estabelecimento bar “Nova Geração”, nos dias 1, 4,
7, 8, 13, 18, 20 e 22 de Agosto de 2009, até às 04:00 dia seguinte.
16. 17/07/2009 – Aprova o programa de procedimento e caderno de
encargos para o fornecimento de 3.000 toneladas de massa asfáltica a

quente, e determina a abertura de concurso público, bem como a
constituição do respectivo Júri.
17. 21/07/2009 – Homologa a acta de análise de propostas ao concurso
público para a construção do centro cívico de Vila do Carvalho –
edifício C- módulo 5 – Vila do Carvalho e exclui os concorrentes únicos
Virgílio Roque, Lda. e Civifran, Lda., por apresentarem preço superior
ao preço base do concurso.
18. 21/07/2009 – Submete à Câmara, para aprovação, processo de extinção
do seguro-caução do contrato de prestação de serviços de limpeza do
edifício do Município, celebrado com a Conforlimpa (Tejo) SA.
19. 20/07/2009 – Submete à Câmara, para aprovação, processo para
rectificação do contrato de adjudicação da prestação de serviço público
de transportes colectivos urbanos da Grande Covilhã celebrado com a
empresa COVIBUS, SA., pelo período de um ano, reduzindo o referido
prazo para o máximo de seis meses, face à previsão de resolução para
breve do visto do Tribunal de Contas, bem como a minuta do aditamento
ao contrato.
20. 21/07/2009 - Aprova o convite e o caderno de encargos para o
fornecimento do projecto de Requalificação Urbana do Miradouro e
Relógio de Sol /Rua Portas do Sol, na Covilhã, bem como a abertura de
concurso, através do procedimento por ajuste directo, com consulta às
empresas Proengel, Lda., Teófilo & Guerreiro, Grupo 57, Lda., Jorge
Simões, Lda., Caires Atelier, Lda., Cidarq., Lda. e Fundiprojectos, Lda.
21. 21/07/2009 - Aprova o convite e o caderno de encargos para o
fornecimento do projecto de Requalificação Urbana do Largo Senhora do
Rosário, na Covilhã, bem como a abertura de concurso, através do
procedimento por ajuste directo, com consulta às empresas Proengel, Lda.,
Teófilo & Guerreiro, Grupo 57, Lda., Jorge Simões, Lda., Caires
Atelier, Lda., Cidarq., Lda. e Fundiprojectos, Lda.
22. 21/07/2009 - Aprova o convite e o caderno de encargos para o
fornecimento do projecto de Requalificação Urbana na Zona do
Varandado, na Covilhã, bem como a abertura de concurso, através do
procedimento por ajuste directo, com consulta às empresas Proengel, Lda.,
Teófilo & Guerreiro, Grupo 57, Lda., Jorge Simões, Lda., Caires
Atelier, Lda., Cidarq., Lda. e Fundiprojectos, Lda.
23. 27/07/2009 – Determina a anulação do concurso por ajuste directo
para a venda de diversa sucata, dado estar a ser preparado processo de
venda em hasta pública.
24. 23/07/2009 - Adjudica o fornecimento de maquinaria destinada à
demolição de um imóvel sito na Rua da Paciência, n.ºs 49, 51,53 e 55,
confinante com o Beco da Quebrada n.º 2, freguesia de Santa Maria, a
Marco Paulo Antunes Pereira, pelo valor de 14.840,00 euros, mais IVA,
mediante ajuste directo, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 24.º do
Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, devendo os serviços competentes
observar a aptidão e os requisitos habilitacionais do proponente, bem como
o disposto no art.º 113.º do Código dos Contratos Públicos.
25. 27/07/2009 – Concorda com a prestação de esclarecimentos,
rectificação da fórmula de revisão de preços e prorrogação de prazo e de
abertura das propostas do concurso para a execução da obra de Construção
do Pavilhão Multi-usos do Barco.
26. 17/07/2009 - Aprova o convite e o caderno de encargos para o
fornecimento de 5.589 toneladas de tout-venant de 1.ª categoria para
as freguesias de Vales do Rio e Barco, bem como a abertura de
concurso, através do procedimento por ajuste directo, com consulta
a J. Bartolomeu, Lda., ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do
art.º 20.º do Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
27. 23/07/2009 – Determina, na sequência do seu despacho de 13/07/2009,
a abertura de concurso por ajuste directo para adjudicação de circuitos
especiais de transporte escolar do Concelho da Covilhã para o ano lectivo
2009/2010, n.ºs F1, F3, F4, F10 e F24, com consulta às empresas Táxis
S. Francisco, Lda., Táxis Neves da Serra, Lda., Eusébio & Filhos, Lda.,
Jaime Lopes Dias, Lda., Luciano Ramos Batista, José Fernandes Ramos e
Afonso & Pereira, Lda.
28. 02/07/2009 - Homologa a acta de análise das propostas do concurso
por ajuste directo e adjudica a prestação de serviços de consultor no âmbito
do Projecto Inntegra à RUDE – Associação de Desenvolvimento Rural e
à Global Change – Consultores Internacionais Associados, SA, pelos
valores de 40.000,00 euros e 20.000,00 euros, mais IVA, respectivamente,
20 de Outubro de 2009
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e aprova a minuta do respectivo contrato.
29. 28/07/2009 – Não adjudica o aluguer de ornamentação festiva da
Feira de S. Tiago, por a única concorrente, Som Ideal de Castanheira de
Pêra, apresentar preço muito elevado.
30. 28/07/2009 - Homologa a acta de análise das propostas do concurso
público e adjudica a impressão de duas edições do Boletim Municipal
à empresa Lisgráfica, SA, pelo valor de 52.607,30 euros, mais IVA,
e aprova a minuta do respectivo contrato.
31.13/07/2009 - Adjudica o Fornecimento de material eléctrico necessário
nas obras de requalificação de arruamentos, à empresa Electro
Berlarmino, Lda., pelo valor global de 80.453,89 euros, mais IVA,
mediante ajuste directo, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 24.º do
Dec. Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, devendo os serviços competentes
observar a aptidão e os requisitos habilitacionais do proponente, sendo
que 13.457,09 euros respeitam à requalificação da Alameda Europa,
freguesia de São Martinho, 42.908,80 euros à requalificação da Rua
Marquês D’Ávila e Bolama e 13.168,00 euros à requalificação da estrada
da Fábrica Velha, freguesia da Conceição.
32. 20/07/2009 - Aprova a 10.ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções
do Plano para o ano de 2009.
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
nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, devidamente autorizadas
pelas respectivas Assembleias de Freguesias, com os objectivos e
transferências de verbas, que também se indicam:
JUNTA DE
FREGUESIA

OBJECTIVO

VERBA A
TRANSFERIR
(€)

Barco

Aquisição do projecto de arquitectura
do Pavilhão Multiusos do Barco

5.000,00 + IVA à
taxa em vigor

Canhoso

Obras de conservação da Escola Básica
do Canhoso

3.200,00 + IVA à
taxa em vigor

Cantar Galo

Obras de aquisição e colocação de
gradeamento no muro junto ao Centro 10.650,00 + IVA à
taxa em vigor
Cívico

Cantar Galo

Obras de requalificação do campo de
futebol de Cantar Galo

34.051,15 + IVA à
taxa em vigor

Cortes do Meio

Limpeza de caminhos florestais

25.000,00 + IVA à
taxa em vigor

Cortes do Meio

Obras de construção civil,
nomeadamente terraplenagens,
aplicação, regularização, espalhamento
e compactação de toutvenant

139.600,00 + IVA
à taxa em vigor

Coutada

Limpeza de valetas e bermas na EM
513 (limites da freguesia)

2.580,00 + IVA à
taxa em vigor

Dominguiso

Obras de pavimentação de caminho
municipal e execução de rede de águas
pluviais

6.000,00 + IVA à
taxa em vigor

Paúl

Obras de conservação da Escola Básica 15.000,00 + IVA à
do 1º. Ciclo do Paúl
taxa em vigor

Peso

Limpeza de bermas e valetas na
Estrada Municipal e Ponte PesoPesinho

4000 + IVA à taxa
em vigor

Peso

Construção de passeios na EM, entre a
Rua Jogo da Bola e a Avenida Furriel
Miliciano Castanheira

26.775,21 + IVA à
taxa em vigor

Teixoso

Obras de drenagem de águas pluviais
na Quinta da Várzea

9.950,00 + IVA à
taxa em vigor

Teixoso

Obras de requalificação do Largo da
Casa Mortuária

30.794,70 + IVA à
taxa em vigor

Vales do Rio

Obras de requalificação do Cemitério
Municipal

17.900,00 + IVA à
taxa em vigor
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Extinção de cauções:
A Câmara, deliberou extinguir a caução prestada no âmbito do contrato
de adjudicação de prestação de serviços de limpeza do edifício da Câmara
Municipal celebrado com a Conforlimpa (Tejo), SA.
A Câmara, deliberou extinguir a caução prestada no âmbito do contrato
de adjudicação do projecto urbanístico/desportivo e demais intervenções
em Vila do Carvalho.
A Câmara, deliberou reduzir o valor de 815,46 euros, caução prestada
no contrato de empreitada para a execução da obra de Requalificação da
Travessa do Serrado – Covilhã.
Aquisição de terrenos por via do direito privado
A Câmara, deliberou autorizar a aquisição, por via de direito privado,
das parcelas de terreno necessárias à execução da obra de Beneficiação
da EM 506-1 entre a Ponte Pedrinha e o cruzamento com a EN 345, a
seguir discriminadas, nas quais se incluem todas as benfeitorias, bem
como aceitar as condições de cedência e contrapartidas:
€1.233,00

Luís Manuel Tiago Afonso

14

309

João Fonseca dos Santos

32

17

€34,00

Maria do Rosário Santos Neves

36

124

€248,00

Carlos Alberto Amaral Batista Fael

57

133

€366,00

Carlos Alberto Amaral Batista Fael

58

475

€3.330,00

Maria José dos Santos

s/n.º

750

€1.500,00

84 e 88

3.591

€7.848,00

s/n.º

55

€0,00

Carlos Alberto Sousa Almeida

33

135

€0,00

Maria Manuela Proença Curto

s/n.º

250

€0,00

António João Proença Curto

s/n.º

600

€0,00

Companhia do Prazo do Pereiro, EAF,
Lda.
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS OPERATIVOS
Sinalização e Trânsito
- Complexo Desportivo da Covilhã
A Câmara, deliberou aprovar a proposta de estudo de regulamentação de
trânsito no Complexo Desportivo – Zona de Estacionamento Autorizado
nos dias de jogos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e encarregar
os serviços de lhe dar execução.
Recepção Provisória
- Obra de Execução do Recinto de Feiras e Mercados do Tortosendo
A Câmara, deliberou homologar a recepção provisória parcial da obra
de Execução do Recinto de Feiras e Mercados do Tortosendo.
Trabalhos a Mais e a Menos
- Alterações do Posto de Saúde do Dominguiso
A Câmara, deliberou aprovar a realização de trabalhos a mais e a supressão
de trabalhos contratados na obra de Alterações do Posto de Saúde do
Dominguiso.
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO
Contratos de Arrendamento
A Câmara, deliberou aprovar a celebração de contrato de arrendamento
da garagem n.º 6 localizada na Urbanização das Nogueiras, em Teixoso,
a Bruno Ricardo Dias Silva, pelo prazo de 12 meses, com início em
Agosto de 2009 e renda mensal de 50 euros.
A Câmara, deliberou atribuir habitações aos munícipes José Rogério
Alves da Silva, Isabel Maria N. Pais Silva, Ana Cristina Paiva Pinto,
Orlanda Samarra Oliveira Alves e Joaquim Gonçalves Cardoso, e celebrar
os respectivos contratos de arrendamento.
Mais deliberou, do mesmo modo, autorizar a permuta de habitações a
Paulo José Figueiredo Gonçalves e Sandra Leitão Canárias, e celebrar
os respectivos contratos de arrendamento.
Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas:
A Câmara deliberou autorizar o pagamento das despesas efectuadas no
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montante de 10.865,00 euros + IVA à taxa legal em vigor e remeter os
Relatórios de conclusão dos trabalhos realizados no âmbito do Programa
Conforto Habitacional para Pessoas Idosas ao Instituto de Segurança
Social, IP, para efeitos de transferência de verbas, respeitantes a:
NOME

FREGUESIA

VALOR ATRIBUÍDO
(€)

Albertino Gil Delgado

Barco

2.900,00

César Gil Fernandes

Barco

2.315,00

Ana Nunes

Barco

2.750,00

José Agostinho Simões
Meluria

Barco

2.900,00

PERID
A Câmara, deliberou aprovar duas candidaturas ao PERID –
Programa Específico de Recuperação de Imóveis Degradados, a
seguir identificadas:
PROCESSO

NOME

MORADA

VALOR
ELEGÍVEL
(€)

111/08

Júlio Saraiva Filipe

Rua da Indústria, nº. 77 –
1º. Dtº. – Barroca do
Lobo - Conceição

1.000,00

113/08

Ana de Jesus Monteiro
Figueiredo Campos

Rua José Valério da Cruz,
75

2.900,00

A Câmara deliberou aprovar cinco candidaturas ao PERID –
Programa Específico de Recuperação de Imóveis Degradados, a
seguir identificadas:
PROCESSO

NOME

MORADA

VALOR
ELEGÍVEL
(€)

15/08

Jacinto Gregório

Rua Cimo do Povo, 43 Dominguiso

1.000,00

26/08

Florinda de Jesus dos
Santos

Rua Direita, 5 – S. Jorge da
Beira

2.500,00

34/08

Maria Delfina Saraiva Rua da Costa, 69 – S. Jorge
da Beira

3.000,00

105/08

Maria de Jesus Bento

122/08

Maria Lizete da Graça Rua Fernando Henriques da
Cruz, 7 – B.º Rodrigo

Trav das Trapas, 22 – Vila
do Carvalho

3.000,00
2.500,00

A Câmara deliberou aprovar quatro candidaturas ao PERID –
Programa Específico de Recuperação de Imóveis Degradados, a
seguir identificadas:
PROCESSO

NOME

003-U/08 Francisco da Silva
Bonifácio

MORADA
Rua Conde da Covilhã, 73

VALOR
ELEGÍVEL
(€)
2.250,00

004-U/08 Tiago Sebastião Serra Rua da Assomada, 11 e Rua
Porto da Eira, 5

4.350,00

006-U/08 Francisco dos Santos
Calado

3.000,00

Bairro de São José, 3

N.º 233/04 – António de Jesus Pinto
A Câmara deliberou, no âmbito do processo de obras n.º 233/04, titulado
em nome de António de Jesus Pinto, relativo ao projecto de arquitectura
para legalização de alterações no anexo à habitação unifamiliar, no sítio
do Corge ou Quinta Branca – Boidobra, aprovar o projecto de
arquitectura das alterações.
N.º 258/04 – Maria de Fátima Morais Correia Santos
A Câmara deliberou, no âmbito do processo de obras n.º 258/04, titulado
em nome de Maria de Fátima Morais Correia Santos, relativo a alterações
a moradia sita em Coanheira – Verdelhos, aprovar a emissão de licença
de construção.
N.º 225/06 – Ana Maria Matias
A Câmara deliberou, no âmbito do processo de obras n.º 225/06, titulado
em nome de Ana Maria Matias, relativo a alterações na obra de
reconstrução e ampliação de habitação unifamiliar em Barrocais Peraboa, admitir o pedido de comunicação prévia de alterações ao
projecto.
N.º 332/03 – Rui Manuel Serra Carrola
A Câmara deliberou, no âmbito do processo de obras n.º 332/03, titulado
em nome de Rui Manuel Serra Carrola, relativo ao projecto de alterações
de moradia localizada em Ribeiro do Coelho – Cortes do Meio, aprovar
o projecto de arquitectura das alterações, exceptuando o barbecue face
à proximidade da área florestal.
N.º 119/08 – Maria Judite Mestre Godinho Saraiva
A Câmara deliberou, no âmbito do processo de obras n.º 119/08, titulado
em nome de Maria Judite Mestre Godinho Saraiva, relativo à construção
de moradia em Chão das Pereiras/Rua dos Olivais – Vales do Rio, cuja
localização e projecto de arquitectura foram aprovados por deliberação
de 07/11/2008 e despacho de 13/01/2009, respectivamente, aprovar a
emissão de licença de construção.
N.º 459/05 – Manuel Mateus Raposo
A Câmara deliberou, no âmbito do processo de obras n.º 459/05, titulado
em nome de Manuel Mateus Raposo, relativo ao projecto de construção
de moradia em Cascalheira – Ferro, cuja localização foi aprovada por
deliberação de 07/07/2006, aprovar o projecto de arquitectura
N.º 310/03 – João José da Cunha Gonçalves
A Câmara deliberou, no âmbito do processo de obras n.º 310/03, titulado
em nome de João José da Cunha Gonçalves, relativo à legalização de
alterações e ampliação de habitação unifamiliar localizada em Sítio
da Eira - Paul, cujo projecto de arquitectura foi aprovado em reunião de
6/2/2004, aprovar o projecto de alterações.
N.º 285/00 – Maria Gabriela Mendes Casimiro Silva
A Câmara deliberou, no âmbito do processo de obras n.º 285/00, titulado
em nome de Maria Gabriela Mendes Casimiro Silva, relativo à alteração
do uso de estabelecimento de bebidas para estabelecimento de bebidas
com pista de dança localizado em Ponte do Rato – S. Martinho, prorrogar
o prazo para a requerente solicitar a emissão da licença, por 30 dias e
isentar a mudança de uso do estabelecimento das taxas de estacionamento
público
Covilhã Solar
A Câmara deliberou aprovar o projecto “Covilhã-Solar”, bem como as
minutas dos protocolos necessários à sua execução, atribuindo à ICOVI
– Infraestruturas e Concessões da Covilhã, EEM a dinamização do
processo e o prosseguimento de todas as acções e procedimentos para a
sua execução.

750

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Processos de Obras Particulares
N.º 221/05 – Francisco Alberto Rodrigues dos Santos
A Câmara deliberou, no âmbito do processo de obras n.º 221/05, titulado
em nome de Francisco Alberto Rodrigues dos Santos, relativo à
legalização de alterações e ampliação de armazém de alfaias agrícolas
localizada na Quinta dos Mortórios – Vale Formoso, aprovar a emissão
de licença de construção.

Protocolos de Colaboração:
- Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de
colaboração entre o Município da Covilhã e a Fábrica da Igreja Paroquial
de Santa Maria, com vista à comparticipação para a aquisição de bancos
para a Igreja da Santíssima Trindade, erigida no Bairro da Estação Covilhã, através da atribuição de 80.000,00 euros.

007-U/08 José Carvalho da Costa Rua Fernando Braga, 18
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- Rancho Folclórico “As Rosinhas da Borralheira”
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um protocolo de
colaboração entre o Município da Covilhã e o Rancho Folclórico
“As Rosinhas da Borralheira”, com vista à comparticipação nas obras
de construção e requalificação da sede, através da atribuição de
12.000,00 euros.
Comparticipações Familiares para a CAF nos Jardins-de-Infância
– Ano Lectivo 2009/2010
A Câmara, deliberou fixar as comparticipações familiares pela utilização
dos serviços de apoio à família nos estabelecimentos de educação préescolar, nomeadamente, prolongamento de horário e/ou refeições, para
o ano lectivo 2009/2010, devendo as mesmas ser aplicadas de forma
proporcional ao rendimento do agregado familiar, garantindo, no entanto,
a isenção de pagamento destas componentes às famílias cujo rendimento
per capita se situe no 1.º escalão.
Contratação de Prestação de Serviços para as Actividades de
Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico
A Câmara, deliberou aprovar o procedimento concursal para a
contratação de docentes, mediante celebração de contratos de prestação
de serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 35.º da LVCR, conjugado
com o n.º 2 do artigo 3.º do mesmo diploma legal, em obediência às
regras de contratação pública constantes no Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro e aprovar as condições gerais.
Atribuição de Topónimos:
A Câmara, deliberou aprovar a denominação de “Travessa da Quinta
das Ferreiras”, à travessa perpendicular à Rua Centro Paroquial, na
freguesia da Boidobra.
A Câmara, deliberou aprovar a denominação “Caminho Ribeiro de
Flandres”, ao caminho entre a EN 18 e a Rua da Calva, na freguesia da
Conceição.
Apoio às Juntas de Freguesia – V Feira das Freguesias,
A Câmara, considerando os custos inerentes à participação das Freguesias
na V Feira das Freguesias do Concelho da Covilhã, deliberou atribuir a
comparticipação no valor de 1.000,00 euros por freguesia, totalizando
o montante de 31.000,00 euros.
Apoios Financeiros a Instituições e Associações
- Associação de Caça e Pesca – Tortosendo
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 1.000,00 euros, à
Associação de Caça e Pesca - Tortosendo, para apoio na delimitação e
manutenção da reserva de caça.
- Associação Cultural Desertuna
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 1.000,00 euros, à
Associação Cultural Desertuna, para apoio à realização do VII Festubi
– Festival de Tunas da UBI.
- Associação Desportiva e Cultural “Os Águias dos Trigais”
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 2.000,00 euros, à
Associação Desportiva e Cultural “Os Águias dos Trigais”, para apoio
na reparação do telhado da Sede Social.
- Associação de Futebol de Castelo Branco
A Câmara, deliberou, atribuir um subsídio, no valor de 2.500,00 euros,
à Associação de Futebol de Castelo Branco, para apoio à organização
do Torneio Internacional das Selecções Sub/16.
- A. J. P. – Associação da Juventude do Peso
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 1.250,00 euros à
A. J. P. – Associação da Juventude do Peso para apoio às actividades de
âmbito cultural, recreativo, desportivo, cívico e social.
- Associação Paul Cultural Desportivo
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 4.000,00 euros à
Associação Paúl Cultural Desportivo, para apoio à realização do Futebol
de Formação.
- Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da Covilhã
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 3.000,00 euros, à
20 de Outubro de 2009
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Associação Recreativa Musical Covilhanense – Banda da Covilhã, para
apoio na realização do 2.º programa “Com a Banda até os Santos
Dançam/1.º Festival de Escolas de Dança”.
- Associação Shotokan Karate-Do Beira Interior
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 500,00 euros à
Associação Shotokan Karate-Do Beira Interior, para apoio na frequência
do Curso de Instrutores J.K.A., a realizar em Tokyo, Japão.
- Banda Filarmónica Caseguense
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 1.000,00 euros à
Banda Filarmónica Caseguense, para apoio na realização de acções
diversas no ano de 2009.
- Centro Social de Cantar Galo
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 5.000,00 euros ao
Centro Social de Cantar Galo, para apoio na realização de obras de
manutenção da sede social.
- CCD Oriental de S. Martinho
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 2.000,00 euros ao
CCD Oriental de S. Martinho, para apoio na realização do 31.º Torneio
Aberto Cidade da Covilhã de Ténis de Mesa e 17.º Torneio Internacional
de Ténis de Mesa.
- Clube Desportivo das Minas da Panasqueira
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 2.500,00 euros ao
Clube Desportivo das Minas da Panasqueira, para apoio à secção
desportiva de futsal, na presente época 2008/2009.
- Clube Escape Livre
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 500,00 euros ao
Clube Escape Livre, para apoio na realização do Raid TT da Serra da
Estrela.
- Clube Nacional de Montanhismo
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 5.000,00 euros ao
Clube Nacional de Montanhismo, para apoio na requalificação das casas
da Torre e Penhas da Saúde.
- Corpo Nacional de Escutas
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 250,00 euros ao
Corpo Nacional de Escutas, para apoio na realização do Dia Regional
do Lobito.
- EB1 do Concelho/Agrupamento de Escola
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 100,00 euros/
sala de aula em funcionamento por cada Agrupamento de Escolas, à
EB1 do Concelho/Agrupamento de Escola, para aquisição de material
didáctico-pedagógico, totalizando 10.500,00 euros.
- Filarmónica Recreativa Eradense
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 250,00 euros à
Filarmónica Recreativa Eradense, para apoio na realização de actividades
programadas para o dia 31 de Maio.
- Grupo de Bombos – Toca a Bombar
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 250,00 euros
ao Grupo de Bombos – Toca a Bombar, para apoio na realização do
3.º Encontro de Bombos, a realizar na freguesia de Cantar Galo.
- Grupo de Cantares de Aldeia do Souto
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 500,00 euros ao
Grupo de Cantares de Aldeia do Souto, para aquisição de acordeão.
- Grupo Desportivo Animação Cultural Bouça
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 1.000,00 euros
ao Grupo Desportivo Animação Cultural da Bouça, para realização de
actividades desportivas propostas para o ano de 2009.
- Grupo Desportivo de Vales do Rio
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 250,00 euros ao
Grupo Desportivo de Vales do Rio, para realização do Iº Convívio de
Mini basquetebol Vales do Rio.
- Grupo Educação e Recreio “Campos Melo”
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 1.000,00 euros
ao Grupo Educação e Recreio “Campos Melo”, para apoio nas
Comemorações do 68.º Aniversário da Colectividade.
- Grupo Recreativo de Zabumbas do Barco
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 250,00 euros ao
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Grupo Recreativo de Zabumbas do Barco, para realização do Festival
de Bombos.
- Infantário “O Meu Cantinho”
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 500,00 euros, ao
Infantário “O Meu Cantinho”, para apoio na realização de uma viagem
de finalistas à Bracalândia.
- Junta de Freguesia do Ferro
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 25.000,00 euros,
à Junta de Freguesia do Ferro, para apoio na realização de um curso de
Educação e Formação de Adultos organizado pela Junta de Freguesia.
- Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Cova da Beira
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 100,00 euros à
Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Cova da Beira, para realização
de actividades a desenvolver no ano de 2009.
- Paróquia de N. Sra. da Oliveira – Tortosendo
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 5.000,00 euros, à
Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, para obras de restauro da Capela
de Nossa Senhora do Rosário - Tortosendo.
- Quarta Parede – Associação de Artes Performativas da Covilhã
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 10.000,00 euros
à Quarta Parede - Associação de Artes Performativas da Covilhã, para
realização do Festival Y #07 Festival de Artes Performativas.
- Rancho Folclórico da Associação C.S. Sagrado Coração de Maria
do Ferro
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 250,00 euros ao
Rancho Folclórico da Associação C.S. Sagrado Coração de Maria do
Ferro, para realização do XIII Festival de Folclore, a realizar na freguesia.
- Rancho Folclórico “Os Camponeses do Ferro”
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 1.000,00 euros
ao Rancho Folclórico “Os Camponeses do Ferro”, para realização do
9.º Festival de Folclore.
- Sport Clube do Barco
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 500,00 euros ao
Sport Clube do Barco, para apoio à equipa de escolinhas.
- Tribuna Desportiva
A Câmara, deliberou atribuir um subsídio, no valor de 5.000,00 euros à
Tribuna Desportiva, para realização da XV Gala da Tribuna Desportiva
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 Finanças, o
subscrevo.
Paços do Município da Covilhã, aos 05 de Agosto de 2009.
O Presidente da Câmara,
Carlos Pinto

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
FINANÇAS E PATRIMÓNIO
- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público que de harmonia com
o disposto nos artigos 224.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99 de
02 de Março, se encontra aberto Inquérito Administrativo respeitante à
empreitada, com a seguinte designação:
“CONSERVAÇÃO DO RESERVATÓRIO R5 – BAIRRO DO
CABEÇO, NO TORTOSENDO”.
A referida empreitada teve como entidade contratante a A.D.C. - Águas
da Covilhã, EM e foi adjudicada à STAP - Reparação, Consolidação
e Modificação de Estruturas, SA.

Durante o prazo de quinze dias que decorrem desde a data da publicação
deste Edital e mais oito, contados da segunda publicação deste Edital
poderão os interessados apresentar na secretaria desta Câmara
Municipal, por escrito e devidamente fundamentadas e
documentadas, quaisquer reclamações por falta de pagamentos de
salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem com direito, e
bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o empreiteiro haja
mandado executar por terceiros.
Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo acima
estabelecido.
Para constar se publica o presente Edital que vai ser publicado, duas
vezes, com uma semana de intervalo, no Boletim Municipal.
Município da Covilhã, 13 de Outubro de 2009.
O Vice-Presidente
(João Esgalhado)
(1ª Publicação)
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.º 59/99, de
02 de Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
relativo à empreitada de:
REQUALIFICAÇÃO DA RUA CORTE DO SINO E RUA D. ZECA
GONÇALVES, NO FERRO.
Foi empreiteiro a firma BOTÃO BIDARRA, Lda., com sede em Vale de
Trigos – Malpique – 6250 Caria BMT.
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, 29 de Setembro de 2009.
O Vereador Responsável pelo Pelouro da
Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)
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.º 59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo
à empreitada de:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA, JUNTA DE FREGUESIA,
POSTO MÉDICO, EQUIPAMENTO DESPORTIVO E DE LAZER
- CANHOSO.
Foi empreiteiro a firma SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ
COUTINHO, SA, com sede na Rua 31 de Janeiro n.º 1ª/1B, em Caldas
da Rainha.
20 de Outubro de 2009
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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 Setembro de 2009.
O Vereador Responsável pelo Pelouro da
Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)
ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Anúncio de procedimento n.º 4777/2009
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE
ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
505330768 - Município da Covilhã
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
2 - OBJECTO DO CONTRATO
Designação do contrato: Concurso público para o fornecimento de massa
asfáltica a quente.
Descrição sucinta do objecto do contrato: Fornecimento e entregas
parcelares, de 3.000 (três mil) toneladas de massa asfaltica a quente,
para arruamentos no concelho da Covilhã.
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis
Valor do preço base do procedimento 116000.00 EUR.
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 14213300
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico:
Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
VARIANTES: Não
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Arruamentos do concelho da Covilhã
País: PORTUGAL
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Covilhã
Código NUTS: PT16A
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Restantes contratos
Prazo contratual de 1 dias a contar da celebração do contrato
20 de Outubro de 2009
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8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6
DO ARTIGO 81.º DO CCP
Declaração e documentos comprovativos exigidos nas alineas b), d), e)
e i) do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO
DAS PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram
disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Secção de Compras e Concursos
Endereço desse serviço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de
apresentação das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não aplicável
Todos os documentos deverão ser apresentados em “suporte papel”.
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: Custo 49,50 euros + IVA.
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).
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS
VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE
TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 17:30 horas do 15.º dia a contar da data de envio do presente
anúncio.
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO
OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS
120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas.
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Mais baixo preço
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Sim
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Município da Covilhã
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO DA REPÚBLICA
2009/10/08
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO
TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO
EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
- O acto público de abertura das propostas terá lugar na Secção de
Compras e Concursos, do Município da Covilhã, pelas 10:00 horas do
primeiro dia útil que se seguir ao termo do prazo para a apresentação das
propostas.
- O ponto 7 deve ler-se da seguinte forma: O prazo de execução do
contrato terá o seu início no dia seguinte ao da assinatura do contrato e
terminará a 31 de Dezembro de 2009.
- Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações
das cláusulas do caderno de encargos.
Regime de contratação: Código dos Contrato Públicos
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros
Cargo: Vereador em Permanência
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ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Anúncio de procedimento n.º 4690/2009
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE
ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
505330768 - Município da Covilhã
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secção de Compras e Concursos Divisão de Administração Geral
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
2 - OBJECTO DO CONTRATO
Designação do contrato: Concurso público para a empreitada de
construção do Centro Cívico de Vila do Carvalho - edifício C - “módulo
5” - freguesia de Vila do Carvalho.
Descrição sucinta do objecto do contrato: Construção de um edifício. Os
trabalhos compreendem estaleiro, movimentos de terras, demolições,
construção civil em geral, arranjos exteriores, estabilidade, instalações
equipamentos de águas e esgotos, instalações e equipamentos eléctricos,
instalações e equipamentos telefónicos e circuitos de TV, segurança contra
incêndios, instalações e equipamentos mecânicos (AVAC).
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 1.250.000.00 EUR.
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 45211350
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico:
Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
VARIANTES: Não
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Localidade e freguesia de Vila do Carvalho, concelho da Covilhã.
País: PORTUGAL
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Covilhã
Código NUTS: PT16A
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 120 dias contados nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 362.º do CCP
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6
DO ARTIGO 81.º DO CCP
Declaração e cópia de alvará emitido pelo INcI - Instituto da Construção
e do Imobiliário, que comprove a detenção das autorizações seguintes,
ou em alternativa, cumprir as formalidades previstas nos pontos 3 e 5 do
artigo 81.º do CCP:
O alvará previsto na alínea anterior deve conter:
1.1 - A classificação como empreiteiro geral ou construtor geral de
edifícios e património construído - empreiteiro geral ou construtor geral
de edifícios de construção tradicional, de acordo com o estabelecido na
Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 1.ª categoria, em classe
correspondente ao valor da proposta, ou, a 1.ª subcategoria da 1.ª
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.
1.2 - As 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, a 9.ª subcategoria
da 2.ª categoria, as 1.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria e as 1.ª e
2.ª subcategorias da 5.ª categoria, nas classes correspondentes à parte
dos trabalhos a que respeitam.
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO

DAS PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram
disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Secção de Compras e Concursos - Divisão de Administração Geral
Endereço desse serviço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de
apresentação das propostas
Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não aplicável
Todos os documentos que constituem a proposta serão apresentados em
“suporte papel”.
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: Data limite para
obtenção das cópias do processo do concurso - 12 (doze) dias, contados
do dia seguinte ao da publicação do anúncio na 2ª Série do Diário da
República.
Custo - Moeda: 28,60 euros + IVA.
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).
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS
VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE
TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 17:30 horas do 35.º dia a contar da data de envio do presente
anúncio.
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO
OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS
120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas.
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Proposta economicamente mais vantajosa
Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos
coeficientes de ponderação: Qualidade técnica da proposta (programa
de trabalhos - 50%; programa de pessoal e equipamento - 30%; memória
descritiva de execução 20%) - 40%
Preço - 50%
Prazo - 10%
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Município da Covilhã
Endereço: Praça do Município
Código postal: 6200 151
Localidade: Covilhã
Telefone: 00351 275330600
Fax: 00351 275330622
Endereço Electrónico: compras@cm-covilha.pt
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO DA REPÚBLICA
2009/10/02
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO
TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO
EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
- O preço base do procedimento é de 1.250.000,00 euros (sendo o preço
base o preço máximo que o Município da Covilhã se dispõe a pagar pela
execução de todas as prestações que constituem o seu objecto, conforme
o disposto no n.º 1, do artigo 47.º do CCP).
- O acto público de abertura das propostas terá lugar na Secção de
Compras e Concursos, do Município da Covilhã, pelas 10:00 horas do
primeiro dia útil que se seguir ao termo do prazo para a apresentação das
propostas.
- O ponto 7 deve ler-se da seguinte forma: O prazo de execução da
empreitada não pode ser inferior a 90 dias, nem exceder 120 dias, a
20 de Outubro de 2009
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contar da data da consignação.
- Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam alterações
das cláusulas do caderno de encargos.
- O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo Município da
Covilhã, a confiar a sua representação a um técnico com a seguinte
qualificação mínima: Engenheiro civil.
Regime de contratação: Código dos Contrato Públicos
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros
Cargo: Vereador em Permanência

- DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E
URBANISMO
- DIVISÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO
EDITAL
NOTIFICAÇÃO PARA PRONÚNCIA
João Manuel Proença Esgalhado, Vereador do Pelouro do Urbanismo e
Habitação da Câmara Municipal da Covilhã.
Torna público nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 70.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec. Lei n.º 442/91,
de 15 de Novembro, alterado e republicado pelo Dec. Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro, que se encontra a decorrer no Departamento de Planeamento
e Urbanismo, procedimento de alteração ao licenciamento do loteamento
de Zona de Expansão LT (A) do Parque Industrial de Tortosendo, freguesia
de Tortosendo, titulado pelo Alvará de Loteamento com obras de
urbanização n.º 7/01, em que é requerente a Firma Somebe – Sociedade
Metalúrgica da Beira, Lda., proprietário dos lotes n.sº 97 e 99, que respeita
aos seguintes aspectos:
- Unificação de dois lotes (97 e 99).
- As áreas de implantação, área bruta de construção, área do lote, bem
como a sua volumetria, resultam do somatório das áreas dos dois lotes
originais.
- Número de lugares de estacionamento automóvel privativo no interior
do lote, passa para 34.
- Aumento dos afastamentos aos limites dos lotes laterais
Nestes termos e para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 27.º do Dec. Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 04 de
Setembro, ficam por este meio notificados todos os proprietários dos lotes
constantes do alvará de loteamento, para no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado a partir do dia imediato à data deste edital, se pronunciarem sobre
o pedido de alteração, podendo consultar o respectivo processo, pareceres
e informações técnicas, na Divisão de Urbanismo e Habitação desta Câmara
Municipal, nas instalações sitas na Rua Combatentes da Grande Guerra,
n.º 60 em Covilhã, durante o horário normal de expediente, de 2.ª a 5.ª
feira das 09:00 às 16:30 horas e à 6.ª feira, das 09:00 às 11:30 horas,
solicitando o acesso aos documentos ao gestor do procedimento.
Para constar e devidos efeitos se publica este Edital que é afixado nos
lugares habituais e de estilo neste Município, Boletim Municipal, Internet,
Junta de Freguesia de Tortosendo e no local da obra.
Mais se dá conhecimento que o pedido foi submetido a discussão pública
pelo prazo de 15 dias.
Covilhã e Paços do Município, aos 01 de Outubro de 2009.
O Vereador do Pelouro do
Urbanismo e Habitação,
(João Manuel Proença Esgalhado)
EDITAL
NOTIFICAÇÃO
João Manuel Proença Esgalhado, Vereador do Pelouro do Urbanismo e
Habitação da Câmara Municipal da Covilhã.
Torna público nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 70.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec. Lei n.º 442/91, de
20 de Outubro de 2009
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15 de Novembro, alterado e republicado pelo Dec. Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro, que se encontra a decorrer no Departamento de Planeamento
e Urbanismo, procedimento de alteração ao licenciamento do loteamento
sito em Urbanização Belo Zêzere, freguesia de Tortosendo, titulado pelo
Alvará de Loteamento com obras de urbanização n.º 2/93, em que é
requerente o Sr. Rui Isaac Barata e Outros, proprietário do lote n.º 108,
que respeita aos seguintes aspectos:
- Correcção do polígono de implantação do lote, por forma a prever uma
garagem lateral ao lote, confinante com o lote n.º 109;
- Previsão de polígono de implantação para ampliação da cozinha, no
alçado principal;
- Definição de polígono de implantação para construção de anexos, no
lado posterior do lote cuja área já se encontrava no alvará de loteamento
em vigor;
- Aumento da área total de construção do lote de 141,00m2 para 218,m2;
Nestes termos e para efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 27.º do Dec. Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 04 se
Setembro, ficam por este meio notificados todos os proprietários dos lotes
constantes do alvará de loteamento, para no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado a partir do dia imediato à data deste edital, se pronunciarem sobre
o pedido de alteração, podendo consultar o respectivo processo, pareceres
e informações técnicas, na Divisão de Urbanismo e Habitação desta Câmara
Municipal, nas instalações sitas na Rua Combatentes da Grande Guerra,
n.º 60 em Covilhã, durante o horário normal de expediente, de 2.ª a 5.ª
feira das 09:00 às 16:30 horas e à 6.ª feira, das 09:00 às 11:30 horas,
solicitando o acesso aos documentos ao gestor do procedimento.
Para constar e devidos efeitos se publica este Edital que é afixado nos
lugares habituais e de estilo neste Município, Boletim Municipal, Internet,
Junta de Freguesia de Tortosendo e no local da obra.
Mais se dá conhecimento que o pedido foi submetido a discussão pública.
Covilhã e Paços do Município, aos 08 de Outubro de 2009.
Por Delegação do Presidente,
O Vereador do Pelouro do Urbanismo e Habitação,
(João Manuel Proença Esgalhado)
AVISO
CONSULTA PÚBLICA
João Manuel Proença Esgalhado, Vereador do Pelouro do Urbanismo e
Habitação da Câmara Municipal da Covilhã.
Torna público, nos termos do disposto no Art.º 131.º do Código do
Procedimento Administrativo aprovado pelo Dec. Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, na redacção da Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, e para
efeitos do disposto no n.º 2 do Art.º 27.º Decreto-Lei n.º 555/99, de
16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007,
de 04 de Setembro, que a Câmara Municipal da Covilhã vai proceder à
abertura de um período para consulta pública sobre o pedido de alteração
ao licenciamento do loteamento, sito em Urbanização Belo Zêzere, lote
108, freguesia de Tortosendo, titulado por Alvará n.º 2/93, que corre os
seus termos sob o Processo n.º 134, requerido por Rui Isaac Barata e Outros.
A consulta 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, n.º 60,
Covilhã, durante o horário normal de expediente de 2.ª a 5.ª feira (das
09:00 às 16:30 horas) e à 6.ª Feira (das 09:00 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, 08 de Outubro de 2009.
Por Delegação do Presidente,
O Vereador do Pelouro do Urbanismo e Habitação,
(João Manuel Proença Esgalhado)
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DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.10.06

2009.09.30

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

306/96

175/08

41684

278/07

7164/09 2009.09.24

5981/08 2008.09.30

5575/09 2009.07.27

6843/09 2009.09.15

5567/09 2009.07.27

6894/09 2009.09.16

7006/09 2009.09.21

7041/09 2009.09.21

7025/09 2009.09.21

7026/09 2009.09.21

6371/09 2009.08.28

2919/09 2009.04.23

Quinta da Abadia - Sitio dos Travassos - Boidobra
Projecto de especialidades
Quinta do Sangrinhal - Boidobra
Pedido de Autorização de utilização
Avenida Viriato N.º 58 - Tortosendo
Apresentou elementos

António Carrola Pires Garcia
Travessa do Passadiço, Loja 12 - Edifício Finanças
Carlos Alçada Baptista - Empreendimentos Turísticos, Lda
Avenida 25 de Abril, n.º 16
Sérgio Fontoura Carvalho Sousa
Avenida Viriato, n.º 58

218/06

144/03

11246

336/06

16634

41431

13/09

40821

634/87

169/99

206/04

237/06

246/09

Sitio das Oliveirinhas - Paúl
Apresentou especialidades
Sitio do Ribeiro de Flandres - Conceição
Pedido de atribuição de número de polícia
Sitio do Ribeiro de Flandres - Conceição
Pedido de atribuição de número de polícia
Sitio do Ribeiro de Flandres - Conceição
Pedido de atribuição de número de polícia
Peralonga - Tortosendo
Exposição com entrega de elementos
EN 230 Sitio Almoinhas - Unhais da Serra
Apresentação de elementos
Largo da Portela - Sobral de São Miguel
Apresentação de elementos
Rua Direita - Teixoso
Alteração de moradia unifamiliar / legalização de obras interiores
Calvário - Unhais da Serra
Apresentação de elementos
Nave da Areia, Lt 63 - Penhas da Saúde - Cortes do Meio
Pedido de Averbamento do técnico

Rui Manuel Simões Rodrigues
Sitio das Oliveirinhas - Paúl
Adelino Morais Rosa
Ribeiro de Flandres
Adelino Morais Rosa
Ribeiro de Flandres
Adelino Morais Rosa
Ribeiro de Flandres
Mário Raposo Lopes
Quinta da Pêra Longa, n.º 18 - Tortosendo
Belarmino Serralheiro Carvalho
Bairro dos Penedos Altos, n.º 165 - 1.º - Conceição
Helena Jesus Antunes
Largo da Portela - Sobral de São Miguel
Álvaro Menoita Coelho
Avenida de São Salvador, n.º 30 - Teixoso
Maria Clementina Gaudêncio B. Dionísio
Rua da Indústria, n.º 24 - Loja 2
Turismo da Serra da Estrela - Turistrela, SA
Edifício CTT, III - Centro Cívico - Apartado 332

Sangrinhal - Grila ou Lagoeiros - Santa Maria
Apresentação de elementos

Rua Acesso a Estação
Elevadores

Condomínio Estrela Shopping Center
Rua de Acesso a Estação - Estrela Shopping Center

João Paulo Duarte Gomes Patrício
Avenida da Anil, n.º 9 - 7.º Dt.º

Atribuição de números
de polícia

Rua Ramal do Canhoso, Rua Ribeiro da Relva, Rua do Pouso,
Rua do Lameiro - Vila do Carvalho
Atribuição de números de polícia

Freguesia de Vila do Carvalho - Vila do Carvalho
Rua Padre Parente

Projectos de engenharia
de especialidades

Averbamento de substituição
de técnico

Projecto de arquitectura de
alterações

Comunicação prévia

Projecto de arquitectura de
alterações

Projectos de engenharia
de especialidades

Projecto de arquitectura

Atribuição de número de
polícia

Atribuição de número de
polícia

Atribuição de número de
polícia

Projectos de engenharia
de especialidades

Construção de moradia unifamiliar Licença

Obras de conservação

Emissão de autorização de
utilização

Sitio das Lezírias - Rua Fernando José Gaudêncio Braga N.º 34
Unhais da Serra
Construção de uma moradia

António Ribeiro Santos
41133 Rua Fernando José Gaudêncio Braga, n.º 34
Unhais da Serra

Projecto de arquitectura de
alterações

Largo da Nossa Sr.ª da Boa Viagem - Pereiro - Sobral de São
Miguel
Apresentou exposição com elementos

Gabriel Gonçalves Carmo
Sítio da Barroca da Donzela - Apart. 91 - Teixoso

Projectos de engenharia
de especialidades

Prorrogação do prazo para requerer
a emissão do alvará de licença de
construção

Bica - Dominguiso
Pedido de prorrogação de prazo requerer o levantamento de
licença

Quadro Sinóptico corrigido

Construção de pavilhão
industrial

Maria Gabriela Duarte Guilherme Aguilar
Avenida 1º de Maio, n.º 74 - Dominguiso

Sitio das Rasas - Ferro
Apresentação de elementos

Sitio do Casal - Unhais da Serra
Pedido de Informação prévia

Emissão de autorização de
utilização

Resumo da Informação

I

Indeferido

Paulo Antunes e Helena Lopes Ldª
Rua da Arxada

Alberto Carlos da Costa Ribeiro Neves
86/06 Rua Centro de Artes - Edifício Pacífico, Lote 13 - R/Ch. Esq.
Santa Maria

94/09

Avenida da Europa, Lte 7 C.C. - Serra Shopping, Loja 43/44
Santa Maria
Pedido de autorização de utilização

Local da Obra / Descrição

T

1072/09 2009.02.12

6263/09 2009.08.25

Requerente Principal / Residência

Cecília Maria Azevedo Silveira dos Santos
443/05 Bairro da Ladeirinha - 1ª Transversal - Rua Principal A
Tortosendo

Nº

7236/09 2009.09.28 1259/09DIV

5296/09 2009.07.16

6955/09 2009.09.17

4072/09 2009.06.02

7022/09 2009.09.21

6767/09 2009.09.11

4457/09 2009.06.18

3925/09 2009.05.27

Data
Entrada

E

Deferido

Indeferido

Deferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Indeferido

Nº

Processo

L

DES

DES

2009.09.29

Resultado

Requerimento

O

2009.09.29

Tipo

Data

Deliberação / Despacho

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

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

2009.09.29

2009.09.29
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2009.09.29

2009.09.29

2009.09.30

20 de Outubro de 2009

2009.09.29

2009.09.29

2009.10.01

2009.09.29

2009.09.29

2009.10.06

2009.09.29

2009.10.01

2009.10.06

2009.09.29

2009.10.06

2009.10.06

2009.10.06

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

2009.09.29

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Deferido

7141/09 2009.09.24

7153/09 2009.09.24

6465/09 2009.09.01

2991/09 2009.04.27

6925/09 2009.09.17

4811/07 2007.08.21

4353/09 2009.06.15

1846/09 2009.03.16

731/09 2009.01.30

7014/09 2009.09.21

6044/09 2009.08.12

Projectos de engenharia
de especialidades

Estrada Vila do Carvalho - Rua da Indústria, n.º 33
Conceição
Projecto de especialidades
Penedos Altos - Conceição
Construção de uma moradia
Penedos Altos - Conceição
Construção de uma moradia
Praça do Município - São Pedro
Apresentou exposição
Tapada - Teixoso
Ampliação de edifício de habitação
Ladeira do Pisco, n.º 42 - Teixoso
Apresentou telas finais
Rua Senhora dos Milagres, n.º 29 - Erada
Exposição
Castanheira de Cima - Peraboa
Apresentou projectos de águas e esgotos aprovado

Dance Force - Sociedade Unipessoal, Lda
Rua da Indústria - Apartado 511 - Conceição
Amoraisgest, Lda
Rua Celestino David, 59 A
Amoraisgest, Lda
Rua Celestino David, 59 A
Marques & Ascensão, Lda - São Pedro
Rua Capitão Alves Roçadas, n.º 73
Ana Paula Pombo Alçada Sutre Parente
Alameda Pêro da Covilhã - Quinta da Arrepiada
Fernando Lopes Bizarro Morais
Ladeira do Pisco
Artur Alves Carvalho Guerreiro
Rua Senhora dos Milagres, n.º 29 - Erada
António Proença Pinto
Vivenda Pintos - Rua de Santa Ana, n.º 14

Sitio do Ribeirinho do Minho - Ferro
Entrega de elementos
Ribeiro das Trutas - Cortes do Meio
Apresentou projecto de alterações
Estrada das Termas - Unhais da Serra
Apresentação de elementos
Rua do Forno N.º 24 - São Pedro
Pedido de prorrogação do prazo
Loteamento Quinta Ponte Terra Lote B6 - Teixoso
Alteração de muro de vedação arranjos exteriores

Paulo Jorge Garcia Inácio
Sitio do Ribeiro de Moinhos
Marco Paulo Pereira Silva
Quinta do Ribeiro das Trutas
Maria Helena Pereira Correia Santos
Rua dos Barreiros, n.º 2 -Unhais da Serra
Maria Celeste Vaz Afonso Carriço Lourenço
Travessa do Forno, n.º 15
Rui Manuel Nobre Santos Luís e Outro
Apartado 46 - Centro Civico

547/07

Maria Arménia de Jesus Santos Mingote
Rua de São Marcos, n.º 17

Pomar - Peraboa
Apresentação de elementos

Loteamento Covilote Lote 4 - Santa Maria
Apresentou elementos as telas finais

Coanheira - Avenida de São Romão - Verdelhos
Construção de uma habitação

Carlos Ilídio Correia Miguel
Rua da Borralheira, 2 - Verdelhos

Sónia Isabel dos Anjos Gil
462/02 Quinta S. Pedro Novo
Rua D. Luís Brito de Homem, Lt 1 - 1.º Dt

313/07

478/99

252/07

172/05

484/97

40/09

Rua Campos Melo, n.º 11 - Conceição
Reconstrução de um edifício

Projecto de arquitectura

Estrada Vila do Carvalho - Rua da Indústria, n.º 33
Conceição
Remodelação Interior de um edifício comercial bar/discoteca

Dance Force - Sociedade Unipessoal, Lda
Rua da Indústria - Apartado 511 - Conceição

Farmácia Pedroso
18/09 João Figueiredo Fonseca - Sociedade Unipessoal, Lda
Rua Comendador Campos Melo, n.º 11 e 13

19/88

43812

Comunicação prévia

Estrada Municipal 513 ou Rua da Estrada, n.º 41
Vales do Rio
Comunicação prévia, alterações

Gomes Abreu - Unipessoal, Ldª
Rua Conselheiro António Pedroso dos Santos, n.º 155

Comunicação prévia

Telas Finais

Comunicação prévia

Construção de anexo no
logradouro

Projecto de arquitectura

Caducidade da licença

Legalização de anexo de
apoio a habitação

Construção de moradia
unifamiliar

Reconstrução e ampliação
de edifício

Projectos de engenharia
de especialidades

Alteração e ampliação de edifício
de habitação e comércio

Prorrogação de prazo

Projecto de arquitectura

Vedação da esplanada de
"O Verdinho"

Comunicação prévia

Isenção da apresentação do
projecto de especialidades de
instalação da rede de gás

I

Indeferido

507/07

544/01

56/02

42587

42587

285/95

286/05

84/09

Travessa do Espírito Santo N.º 6 - Paúl
Audiência prévia por escrito

Dulce Marques Vicente Henriques
Travessa do Espírito Santo, n.º 6

Projectos de engenharia
de especialidades

T

7264/09 2009.09.28

6732/09 2009.09.10

3267/09 2009.05.05

6102/09 2009.08.14

6102/09 2009.08.14

7349/09 2009.10.01

7183/09 2009.09.24

7078/09 2009.09.22

Prorrogação do prazo

Quinta da Pedra Redonda - Aldeia do Souto
Apresentou especialidades

Maximino Nunes Ramos
Bairro de Santa Maria, 1.º Dt.º

Obras isentas de licença

E

Deferido

50803

7316/09 2009.09.30 1431/08DIV

7019/09 2009.09.21

Rua Panca Farinha - Vale Formoso
Obras isentas de licença

Maria Elvira Andrade Oliveira
Rua das Beiras n.º 9 - 3.º Dt.º

Projectos de engenharia
de especialidades

Loteamento da Zona Industrial do Tortosendo, Lot. A Lote 103
Tortosendo
Audiência prévia por escrito

Fausto Monteiro Pereira e Isidro Pires da Silva
Vila Fernando

Comunicação prévia

Loteamento da Quinta da Ponte Terra - Teixoso
Apresentação de elementos

Filipa Manuela Pinheiro Oliveira
Urbanização Penedos Altos Lote 7 - 2.º DT.º

L

Deferido

514/07

443/07

7160/09 2009.09.24 1289/09DIV

6622/09 2009.09.08

6737/09 2009.09.11

O

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

B
M

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES

DES
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DES

DES

DES

DES

DES

2009.09.29

2009.10.06

2009.10.02

2009.10.02

2009.10.02

2009.10.06

2009.10.06

2009.10.06

2009.10.01

2009.10.08

2009.10.08

2009.10.07

2009.10.08

2009.10.09

2009.10.08

DES

DES

DES

2009.10.06

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

7433/09 2009.10.07

7468/09 2009.10.07

7510/09 2009.10.08

2794/09 2009.04.20

7427/09 2009.10.06

7498/09 2009.10.08

7170/09 2009.09.24

6969/09 2009.09.17

6765/09 2009.09.11

6968/09 2009.09.17

4512/09 2009.06.22

6599/09 2009.09.07

7122/09 2009.09.23

7402/09 2009.10.02

7407/09 2009.10.02

7405/09 2009.10.02

7072/09 2009.09.22

7169/09 2009.09.24

7063/09 2009.09.22

7102/09 2009.09.23

4125/09 2009.06.03
Rua D. Sancho I, n.º 12 - R/Ch Dto - Santa Maria
Apresentação de elementos
Estrada de S. Tiago Bairro do Cabeço - Tortosendo
Apresentação de elementos
Quinta Branca - Boidobra
Construção de uma moradia

Luís José Silva Proença
Bairro dos Caldeirões, n.º 45 - Refúgio
Luís Pereira Vaz
Sítio do Passal, n.º 9 - 3.º Dt. - Tortosendo
António Jesus Pinto
Quinta Branca - Boidobra

Rua da Tapada - São Pedro
Pedido de prorrogação de prazo
Rua da Corte Nova - Vale Formoso
Exposição

João Joaquim Saraiva
Rua do Rodrigo, n.º 52 - 1.º Dto
Anabela Pinto Advogada
Rua Pedro Álvares Cabral, n.º 111 - 1.º Esq.

Fernando de Jesus Ascensão
Sítio da Árvore Bonita - Paul

45289

418/95

11/06

1842/06

502/07

468/93

48676

132/06

132/06

257

Covelo - São Pedro
Exposição
Largo da Infantaria XXI, n.º 19 - Conceição
Projecto de especialidades
Largo da Infantaria XXI, n.º 19 - Conceição
Exposição
Avenida Viriato Fonte Fria - Tortosendo
Audiência prévia por escrito
Rua da Oliveira, n.º 64 - Santa Maria
Exposição
Quinta dos Dois Portos - São Pedro
Comunicação Prévia
Sítio do Pouso - Vila do Carvalho
Apresentou Exposição
Loteamento Mateus e Silva Lote 7 - Orjais
Construção de uma moradia unifamiliar
Bairro Novo - Boidobra
Pedido de averbamento do processo
Rua da Calva - Cantar Galo
Pedido de prorrogação

António Calado Rodrigues
Rua Cardoso Marta, n.º 18 - 2.º Dtº
António Calado Rodrigues
Rua Cardoso Marta, n.º 18 - 2.º Dt.º
Orlanda Maria Jesus Cordeiro
Avenida Viriato Casa dos Pneus
Carlos Alberto Marques Roque
Covilhã
Carlos Alberto Pinto
Urbanização Belo Zêzere, Lote 142 - São Pedro
Maria do Carmo Duarte Batista
Sítio do Pouso
JM e Santos Pinto Lda
Rua Pedro Alvares Cabral n.º 8 - 3 F - Apartado 64
Olga Maria Jesus Carvalho Domingues
Bairro Novo, n.º 6 - C - Boidobra
Jorge Humberto Pereira do Carmo
Rua da Calva - Caixa Postal 1505

Beco do Casainho - Dominguiso
Apresentou elementos

Paul
Alteração de uma moradia para estabelecimento comercial

Certar-Sociedade de Construções, SA
Centro Cívico - Edifício Sporting n.º 17 - 1.º - Santa Maria

José Gaspar Barata
110/08 Alameda Pêro da Covilhã
Quinta da Arrepiada Lote 2 E/C Esq - Dominguiso

47373

Rua do Bairro dos Caldeirões - Boidobra
Exposição

Alameda da Europa - Santa Maria
Pedido de prorrogação de prazo

Barclays Bank, PLC
Avenida da República, n.º 50 - 2.º

BE Towering - Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A.
245/08 Sonaecom
Avenida D. João II , Lote 1.06.2.4

46953

47679

349/06

Pinheiro das Luzes - Terlamonte - Teixoso
Apresentação de elementos

Pêra Longa - Tortosendo
Apresentou elementos

Covelo - São Pedro
Apresentou elementos

Covialvi - Construções, Lda
Rua da Risca - Unhais da Serra

Eduardo Paulo Henriques Rodrigues
277/02 Alameda Pêro da Covilhã - Quinta da Arripiada, Lote 2
Santa Maria

233/04

30/08

400/03

440

Rui Manuel Abreu Marques
2 5 7 Quinta do Covelo, Lote 20 - Urbanização Paulo Longo
São Pedro

Qta. da Arripiada, Lote 4 - Santa Maria
Pedido de horário de funcionamento

Sogarrafas Lda
Zona Industrial - Apartado 1138

Obras ilegais Prorrogação do prazo

Averbamento de substituição
de titular

Isenção da execução da
rampa

Obras de escassa relevância
urbanística - Galinheiro

Comunicação prévia

Regularização de licenciamento de
estabelecimento de restauração e
bebidas - Prorrogação de prazo

Comunicação prévia

Redução do valor da taxa pela
ocupação da via pública

Projectos de engenharia
de especialidades

Audiência prévia Prorrogação de prazo

Projecto de arquitectura
de alterações

Legalização de alterações e ampliacões
efectuadas em edificio

Instalação de infra-estrutura de suporte
de estação de radiocomunicações

Obras ilegais Prorrogação do prazo

Audiência prévia Prorrogação de prazo

Prorrogação de prazo para
entrega de elementos

Alteração de muros de vedação
complementares a uma habitação

Projectos de engenharia
de especialidades

Projecto de arquitectura

Instalação de aparelhos
de ar condicionado

Projectos de obras de
urbanização

Alteração do alvará de
loteamento

Pedido de horário de
funcionamento

Atribuição de números de
Polícia

I

2009.10.08

DES

2009.10.06

Deferido

4123/09 2009.06.03

402/97

Travessa do Varandado - São Martinho
Atribuição de número de polícia

Nova Covilhã, SRU - Sociedade de reabilitação Urbana, EM.
Rua Ruy Faleiro, n.º 111

T

DES

DES

2009.10.06

Deferido

7337/09 2009.09.30

81/06

E

2009.10.08

DES

2009.10.06

Indeferido

7270/09 2009.09.29

L

DES

DES

2009.10.06

Deferido

O

2009.09.29

DES

2009.10.06
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