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- ASSEMBLEIA MUNICIPAL
CONVOCATÓRIA
No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo
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 25 de Abril, pelas 11,00 horas, nas suas instalações sitas na Rua do
Castelo, em Covilhã, com a seguinte:

- CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL
Carlos Alberto Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.
TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei
nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº5A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em reunião
ordinária realizada em 01 de Abri de 2011, tomou as seguintes deliberações
destinadas a ter eficácia externa:

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único – Sessão Solene Comemorativa do 37.º Aniversário do 25 de
Abril
- Içar da Bandeira às 10,45 horas
- Abertura da Sessão às 11,00 horas
- INTERVENÇÕES:
CDS-PP – Partido Popular
BE
– Bloco de Esquerda
PCP
– Partido Comunista Português
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, aos 12 dias do mês Abril de 2011
O Presidente da Assembleia,
Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira
CONVOCATÓRIA
No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do artigo 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 Ordinária, no dia 06 de Maio, pelas
14,00 horas, nas suas instalações sitas na Rua do Castelo, em Covilhã.
ORDEM DE TRABALHOS
1.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
2.PERÍODO DA ORDEM DO DIA
2.1 - Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca da
Actividade e Situação Financeira do Município;
2.2 - Conta de Gerência e Relatório de Actividades da Câmara
Municipal do Ano de 2010;
2.3 - 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano do ano de
2011;
2.4 - Contratação de Empréstimo para Financiamento de Projectos
Aprovados no QREN - Adjudicação;
2.5 - Isenção de Taxas Urbanísticas;
2.6 - Eleição de um Representante dos Presidentes de Junta de Freguesia
para o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Covilhã, 12 de Abril de 2011
O Presidente da Assembleia,
Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira

4 . DESPACHOS
Ratificar os despachos do Senhor Presidente:
1.04/03/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a obra de
Impermeabilização da envolvente nos arruamentos confinantes e alteração
da iluminação do edifício do Museu do Queijo - Peraboa, a abertura de
procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Consequi, SA e
Constrobi, Lda, bem como a constituição do respectivo Júri.
2.04/03/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a obra de
Construção de um muro de suporte à Rua do Vale – Freguesia de Verdelhos,
a abertura de procedimento por ajuste directo com consulta às empresas
Opsan, Lda, José Manuel Pinheiro Madaleno e Luís Pais dos Santos Construções Públicas, Privadas e Terraplanagens, Lda, bem como a
constituição do respectivo Júri.
3.04/03/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a
empreitada de Trabalhos de arranjos exteriores na zona da Várzea na
envolvente ao Espaço Lúdico da Freguesia do Canhoso, a abertura de
procedimento por ajuste directo com consulta à empresa José Coutinho,
SA., bem como a constituição do respectivo Júri.
4.09/03/11 - Aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para
Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para viaturas e máquinas nas
obras do alargamento da EM 512, a abertura de procedimento por
Concurso Público, bem como a constituição do respectivo Júri.
5.18/03/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
Prestação de serviços de contratação outsourcing, à empresa Randstad II –
Serviços, Lda., pelo valor de 40.778,06 Euros, prazo de 6 meses e meio,
bem como aprova a minuta do respectivo contrato.
6.21/03/2011 - Adjudica o fornecimento de combustíveis e lubrificantes
(gasóleo), à empresa Machado & Machado, Lda., pelo valor de 40.000,00
Euros, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, nos termos do disposto na
alínea c) do nº1 do artigo 24º do CCP, aprovado pelo Decreto – Lei
nº18/2008, de 29 de Janeiro, na redacção do Decreto-Lei nº278/2099, de 02
de Outubro, bem como determina que os serviços competentes observem
os requisitos e exigências sobre a habilitação e aptidão do proponente.
7.30/03/2011 - Aprova o Projecto técnico do Elevador do Jardim Público.
8.30/03/2011 – Aprova o Projecto técnico do Elevador do Parque da
Goldra.
Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros:
1.01/03/2011 - Aprova a minuta do contrato de Ligação em fibra óptica em
edifício da Câmara Municipal e o edifício do Departamento de Urbanismo,
na sequência da adjudicação por seu despacho de 28/02/2011, ratificado
em reunião de 18/03/2011, à empresa Decunify - SA, pelo valor de
14.846,31 Euros.
2.18/03/2011 – Aprova a minuta do contrato de cessão contratual da
exploração do snack-bar da Central de Camionagem da Covilhã, na
sequência da deliberação de 04/03/2011, a favor da empresa Tábua de
Petiscos, Lda.
3.21/03/2011 - Aprova a 4ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano de 2011, documento anexo à acta.
4.25/03/2011 - Concede autorização a Maria do Carmo Margarido Rocha
de Brito para prolongamento de horário de funcionamento do
estabelecimento comercial, no dia 27 de Março, das 02,00 às 06,00 horas
do dia seguinte, ao abrigo do nº4 do artigo 6º do Regulamento Municipal
dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de
Venda ao Público e Prestações de Serviços do concelho da Covilhã.
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5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
Protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da
Câmara Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia:
Aprovar a celebração de protocolos de delegação de actos de competência
da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas,
mediante a cedência de meios materiais que também se indicam:
Junta de
Freguesia

Objectivo

Cedência de Materiais

Construção do muro do Jardim junto ao cemitério
Canhoso
Reparação dos passeios do Bairro de São Salvador
Teixoso
Pintura de muros na Escola Primária e anexos
Vales do Rio
Verdelhos

Construção de um palco para apoio às festas a realizar
na Freguesia

360 blocos, 20 sacos de cimento, 30 barras de ferro
de 8mm, 2 m³ de areia de rio, 1 m³ de brita, 1 lata
tinta plástica de 20 litros cor branca
custo: 561,05 €
44 sacos de cimento e 10 m³ de areia de rio
custo: 365,13 €
7 baldes de tinta plástica branca
custo: 332,28 €
300 metros de tubo de ferro galvanizado e 40
braçadeiras
custo: 2.661,00 €

Aprovar a celebração de protocolos de delegação de actos de competência
da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, com
os objectivos e transferências de meios financeiros, a seguir indicados:
Junta de Freguesia

Teixoso

Objectivo
Construção de uma valeta em betão com grelha metálica para escoamento
de águas pluviais na Rua João de Deus

Verba a transferir
1.715,00 € + IVA

Protocolos de Colaboração:
- Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da
Covilhã e a Associação ATC – Associação de Turismo da Covilhã, com
vista à dinamização do Posto de Turismo da Serra da Estrela, o
desenvolvimento de esforços conjuntos para a construção do Posto de
Turismo da Covilhã, a dinamização de acções de promoção turística do
Concelho capacitando os agentes locais para a acção turística e
dinamização da actividade da Associação de Turismo, comparticipando
estas acções com o montante de 25.000,00 Euros.
- Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da
Covilhã e a Associação Parkurbis Incubação, com vista à promoção junto
das Empresas da região, da UBI – Universidade da Beira Interior e das
Escolas Secundárias do Concelho da Covilhã, de acções de
empreendedorismo, comparticipando esta actividade com o montante de
130.000,00 Euros.
Cauções:
Autorizar a extinção da caução do contrato de fornecimento, instalação e
configuração dos equipamentos informáticos para o Espaço Internet da
Covilhã, celebrado com a empresa Ambisig, Lda.
Conta de Gerência e Relatório de Actividades da Câmara Municipal
do ano de 2010
Aprovar, por maioria, a Conta de Gerência e o Relatório de Actividades da
Câmara Municipal da Covilhã referentes ao ano de 2010 e remeter a
presente deliberação à Assembleia Municipal da Covilhã para os efeitos
previstos na alínea c) do nº2 do artigo 53º, conjugada com a alínea a) do nº6
do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.
1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano do ano de 2011
Aprovar a proposta de 1ª. Revisão do Orçamento e Grandes Opções do
Plano do ano de 2011 e remeter a presente deliberação à Assembleia
Municipal nos termos do disposto nas alíneas c) do nº2 e a) do nº6 do artigo
64º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, para os efeitos previstos na alínea b)
do nº2 do artigo 53º da mesma legislação.
ICOVI, Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, EEM – Relatório e
Contas de 2010
Aprovar, por maioria, o Relatório e Contas de 2010 da ICOVI, Infraestruturas e Concessões da Covilhã, EEM.
ADC – Águas da Covilhã, EM – Relatório e Contas de 2010
Tomar conhecimento do Relatório e Contas de 2010 ADC – Águas da
Covilhã, EM

Proposta dos Eleitos do PS apresentada na reunião de 18/03/2011
Aprovar proposta de apresentação regular de informação sobre a Execução
Orçamental do Município
Academia Sénior – Parecer para Atribuição do Estatuto de Instituição
de Utilidade Pública
Aprovar parecer para atribuição do Estatuto de Instituição de Utilidade
Pública à Academia Sénior – Associação Cultural de Jubilados da Beira
Interior.
PARKURBIS – Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, SA –
Transferência Financeira
Autorizar a transferência para a PARKURBIS – Parque de Ciência e
Tecnologia da Covilhã, SA, do montante de 92.279,26 Euros,
correspondente à participação de 78,6% que o Município detém no capital
da sociedade, face aos resultados de exploração anual operacional de (-)
82.191,31 Euros e os custos financeiros no valor de 35.212,33 Euros.
ADC – Águas da Covilhã, EM – Transferência Financeira
Autorizar a transferência para a ADC – Águas da Covilhã, EM, do
montante de 281.862,61 Euros, correspondente à participação de 51 % que
o Município detém no capital da sociedade, face aos resultados de
exploração anual operacional de (-) 182.312,58 Euros e os custos
financeiros no valor de 370.359,20 Euros.
Cessão de Exploração do Teatro - Cine
Manter a denúncia do Contrato de Cessão de Exploração do Teatro Cine da
Covilhã, efectuada em 13 de Novembro de 2008 e com efeitos produzidos
no termo do período da renovação então em curso, ou seja: em 1 de
Dezembro de 2010, notificando os proprietários de que as chaves do
espaço se encontram disponíveis desde 1 de Dezembro de 2010 e que,
mesmo que não as reclamem até ao dia 30 de Abril de 2011, tal espaço,
nessa data, deixará de ser de responsabilidade do Município, procedendose à suspensão dos contratos de fornecimento de água, electricidade e
comunicações, e à entrega das chaves, mediante protocolo, a um dos
representantes da família proprietária.
Concurso Público para Atribuição de Licença de Táxi na Freguesia de
Cortes do Meio
Aprovar a abertura de concurso para atribuição de uma licença de exercício
da indústria de transporte de aluguer em automóvel ligeiro de passageiros
para a freguesia de Cortes do Meio, pelo prazo de 15 dias a contar da
publicação de anúncio no Boletim Municipal e nomear o Júri do concurso.
5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
Recepções Provisórias:
Homologar o auto de recepção provisória das seguintes obras:
Ampliação da Cobertura dos Lados Norte e Sul do Complexo
Desportivo
Requalificação Urbana do Largo da Amoreira – Orjais
Recepções Definitivas
Homologar os autos de recepção definitiva das seguintes obras:
Fornecimento e Montagem do Reforço da Iluminação das Pistas de
Atletismo do Complexo Desportivo
Reparação dos Arruamentos em São Jorge da Beira
Contas Finais:
Aprovar a conta final das seguintes empreitadas:
Terraplanagem na estrada rural entre a E. M. 508 e E.N. 339, Cortes do
Meio.
Requalificação da Rua Corte do Sino e Rua Dona Zeca Gonçalves –
Trabalhos Complementares, freguesia do Ferro.
Construção da Casa Mortuária do Teixoso.
Fornecimento e Montagem do Reforço da Iluminação das Pistas de
Atletismo do Complexo Desportivo.
Fornecimento e Montagem de uma Plataforma Metálica para a Imprensa
no Complexo Desportivo.
Ampliação da Cobertura dos Lados Norte e Sul do Complexo Desportivo
da Covilhã.
21 de Abril de 2011

3

Planos de Segurança e Saúde
Aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a obra de Reabilitação de
edifício para o Centro de Multifunções da Vila do Carvalho (Centro Cívico
– Edifício C).
Revisão de Preços
Aprovar a revisão de preços do contrato da empreitada de Requalificação
Urbana da Estrada Municipal EM 504 entre a Lanofabril e a Ponte de
Cantar Galo, no valor total de 5.830,61 Euros.
Trânsito e Sinalização
Aprovar estudo de regulamentação de trânsito e a colocação de sinalização
vertical e marcação horizontal, nas Rua do Serrado, Travessa do Serrado e
Rua Vasco da Gama.
5.2 - DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Aeroporto da Covilhã – Parecer do INAC
Reconhecer as consequências territoriais resultantes da aplicação das
superfícies de desobstrução associadas às operações de aterragem e
descolagem de aeronaves, bem como reconhecer as consequências
ambientais da construção de um aeroporto, da classe C, nos termos do
projecto em elaboração e emitir parecer favorável à sua construção.
5.3 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Isenção de Taxas Urbanísticas:
Reconhecer isenção de pagamento das taxas urbanísticas aos moradores do
Bairro da Estação que iniciaram o processo no âmbito da operação
urbanística de legalização das alterações efectuadas ao longo dos anos nas
fachadas dos prédios do referido bairro e isentar, dentro do mesmo
procedimento, os interessados que venham a beneficiar da solução de
conjunto definida pelos Serviços de Urbanismo, com vista a regularizar as
alterações às fachadas/varandas dos edifícios.
Isentar do pagamento de taxas por compensações por lugares de
estacionamento em falta no âmbito de todas as operações urbanísticas
promovidas em zonas urbanas consolidadas, com fundamento na
contribuição para o desenvolvimento económico do Concelho e para o
interesse da economia local, a partir de 1 de Abril de 2011 e durante um
período de 3 anos.
Remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para os efeitos
previstos no disposto no nº2 do artigo 12º da Lei das Finanças Locais,
conjugado com a alínea h) do nº2 do artigo 53º e a alínea a), do nº6, do
artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
Processos de Obras Particulares:
- N.º265/88 – António Correia Henriques – legalização de edificação –
Avenida de São Romão - Sítio da Coanheira –Verdelhos
Não tomar posição sobre a medida coerciva a aplicar, até à formulação de
proposta por parte da empresa contratada com vista à revisão do Plano
Director Municipal.
- N.º74/09 – Ione Margarete Magalhães Rosa Morais – projecto de
arquitectura de ampliação/alteração de edificação – Lage da Serra –
Teixoso
Aprovar o projecto de arquitectura.
- N.º168/95 – Mário Oliveira Alves Nogueira - projecto arquitectura ampliação de edifício destinado a indústria - Sítio do carvalho Alto – Peso
Aprovar o projecto de arquitectura de alterações.
Numeração de edifícios:
- Atribuir os números 7, 9, 11 e 13 de polícia ao edifício constituído em
propriedade horizontal, localizado na Rua Capitão João de Almeida,
freguesia de S. Martinho, prédio inscrito na matriz sob o artigo 2.018º,
descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº24073,
correspondendo o nº9 à entrada principal do edifício.

- Atribuir o número 124 de polícia, ao edifício localizado em Quinta de
Flandres, freguesia de Cantar Galo, prédio inscrito na matriz sob o artigo P352 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº53.
Cauções
Processo nº517 – Luís Filipe Conceição Direito
Autorizar a libertação da caução das obras de urbanização do loteamento
sito em Rua nº1 – Bairro dos Penedos Altos, em nome de Luís Filipe
Conceição Direito.
5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia
Aprovar a celebração de protocolos de delegação de actos de competência
da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, com
os objectivos e transferências de meios financeiros, a seguir indicados:
Junta de Freguesia

Objectivo

Verba a transferir

Santa Maria

Contratação de duas trabalhadoras não docentes para a EB1 S.
Silvestre

842,40 €

Protocolos de Colaboração:
- Aprovar a celebração de Contrato de Parceria com a Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação da Covilhã, com vista à realização de um conjunto
de acções visando a qualidade de vida dos idosos, integradas no projecto
Espaço das Idades, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa de
Desenvolvimento Rural.
- Aprovar a celebração de Contrato de Parceria com o Centro Social Divino
Espírito Santo – Peraboa, com vista à realização de um conjunto de acções
visando a qualidade de vida dos idosos integradas no projecto Covilhã
Solidária, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa de
Desenvolvimento Rural.
Toponímia:
- Atribuir a mesma designação de Rua Dr. José Mendes de Matos ao
prolongamento da via que coincide com o extremo sul do arruamento
denominado Rua de S. José.
- Atribuir o topónimo Rua do Santuário à via sem saída que liga a Rua Sr.ª
dos Remédios ao Largo da Capela de N. Srª. dos Remédios e atribuir a
mesma denominação de Rua Sr.ª dos Remédios ao prolongamento da via
até ao entroncamento com a Avenida Viriato, próximo do Bairro dos
Pinhos Mansos em Tortosendo.
Grupo Desportivo Águias do Canhoso
Atribuir ao Grupo Desportivo Águias do Canhoso um subsídio no valor de
3.000,00 Euros, para fazer face às despesas com a pintura exterior da sede
da Colectividade.
A.P.A.E – Associação dos Antigos Professores, Alunos e Empregados
da Escola Campos Melo da Covilhã
Conceder à A.P.A.E – Associação dos Antigos Professores, Alunos e
Empregados da Escola Campos Melo da Covilhã um subsídio no valor de
250,00 Euros, para apoio ao lançamento do número 19 da revista “Ecos da
APAE”.
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, Directora do Departamento de Administração
Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.
Paços do Município da Covilhã, aos 07 de Abril de 2011
O Presidente,
Carlos Pinto
21 de Abril de 2011
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EDITAL

em reunião de 01/04/2011, à empresa Machado & Machado, Lda., pelo
valor de 40.000,00 Euros.

Pedro Miguel dos Santos Farromba, Vice-Presidente da Câmara
Municipal da Covilhã,

2.30/03/11 - Concede autorização a António Neto Raposo para
prolongamento de horário de funcionamento do estabelecimento de café,
no dia 17 de Abril de 2011, das 02,00 às 04,00 horas do dia seguinte, ao
abrigo do nº4 do artigo 6º do Regulamento Municipal dos Períodos de
Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e
Prestações de Serviços do concelho da Covilhã.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei
nº169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº5A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em reunião
ordinária pública realizada em 15 de Abril de 2011, tomou as seguintes
deliberações destinadas a ter eficácia externa:
4 . DESPACHOS
Ratificar os despachos do Senhor Presidente:
1.09/03/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a Aquisição
de serviços de assessoria na área da arquitectura paisagística no Jardim do
Lago e Parque da Goldra, a abertura de procedimento por ajuste directo
com consulta à empresa ACB – Arquitectura Paisagística, Lda., bem como
a constituição do respectivo Júri.
2.01/04/2011 - Aprova o programa de concurso e o caderno de encargos
para o Fornecimento de combustíveis rodoviários, a abertura de concurso
público, bem como a constituição do respectivo Júri.
3.01/04/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a Prestação
de Serviços de Aluguer de Ornamentação Festiva da Feira de São Tiago
2011, a abertura de procedimento por ajuste directo com consulta às
empresas Secos, Lda., Justino Ferreira Sampaio, Lda., Iluminações
Teixeira Couto, Lda., Armando Graça Barreira, Lda. e Humberto
Rodrigues, Lda., bem como a constituição do respectivo Júri.
4.01/04/2011 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a Prestação
de Serviços de Aluguer de Ornamentação Natalícia para o Ano de 2011, a
abertura de procedimento por ajuste directo com consulta às empresas
Secos, Lda., Justino Ferreira Sampaio, Lda., Iluminações Teixeira Couto,
Lda., Armando Graça Barreira, Lda. e Humberto Rodrigues, Lda., bem
como a constituição do respectivo Júri.
5.04/04/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
empreitada de Trabalhos nos acessos à Ponte Pedonal e arranjos exteriores
nos Penedos Altos, à empresa Certar – Sociedade de Construções, S.A.,
pelo valor de 105.003,80 Euros, acrescido de IVA, e prazo de 60 dias.
6.04/04/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
empreitada de Obras de reparação de pinturas na Central de Camionagem –
Covilhã, à empresa Joaquim Dias Costa, pelo valor de 33.924,36 Euros,
acrescido de IVA, e prazo de 30 dias.
7.06/04/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
empreitada de Impermeabilização da envolvente nos arruamentos
confinantes e alteração da iluminação do edifício do Museu do Queijo –
Peraboa, à empresa Consequi – Construções, S.A., pelo valor de 63.130,05
Euros, acrescido de IVA e prazo de 45 dias.
8.06/04/2011 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o
Fornecimento e montagem de 50 ossários para o Cemitério Municipal, à
empresa Necropolis – Consultoria, Planificação e Gestão Cemiteriais,
Lda., pelo valor de 12.000,00 Euros e prazo de 30 dias.
9.08-04-2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para o
Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para as obras de
alargamento da Estrada Municipal 512, a abertura de concurso através do
procedimento por ajuste directo, sob a forma de papel, com consulta à
empresa machado & Machado, Lda, bem como a constituição do
respectivo Júri.

3.30/03/2011 – Concede autorização a Maria do Carmo Margarido Rocha
de Brito para prolongamento de horário de funcionamento do
estabelecimento de café, no dia 03 de Abril de 2011, das 02,00 às 06,00
horas do dia seguinte, ao abrigo do nº4 do artigo 6º do Regulamento
Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestações de Serviços do
concelho da Covilhã.
4.31/03/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de Obras
complementares no Centro de Saúde do Dominguiso, na sequência da
adjudicação por despacho do Senhor Presidente de 10/03/2011, ratificado
em reunião de 18/03/2011, à empresa António Ascensão Coelho & Filhos,
SA., pelo valor de 4.989,97 Euros.
5.04/04/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de Trabalhos a
efectuar na edificação sita no Bairro das Machedes, Largo Nossa Senhora
dos Prazeres, 5/7, Tortosendo, na sequência da adjudicação por despacho
do Senhor Presidente de 10/03/2011, ratificado em reunião de 18/03/2011,
à empresa Valério & Valério, Lda., pelo valor de 3.200,91 Euros.
6.06/04/2011 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de Trabalhos de
marcação horizontal na Alameda Europa, na Estrada Nacional 18-4 e na
Rua João de Deus, no Teixoso, na sequência da adjudicação por despacho
do Senhor Presidente de 10/03/2011, ratificado em reunião de 18/03/2011,
à empresa Viamarca – Pinturas Rodoviárias, S.A., pelo valor de 14.682,88
Euros.
7.07/04/2011 - Concede autorização a Maria do Carmo Margarido Rocha
de Brito para prolongamento de horário de funcionamento do
estabelecimento de café, nos dias 10 e 17 de Abril de 2011, das 02,00 às
06,00 horas dos dias seguintes, ao abrigo do nº4 do artigo 6º do
Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos
Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestações de Serviços do
concelho da Covilhã.
8.07/04/2011 – Denuncia, por falta de pagamento de rendas, o contrato de
cessão de exploração do Restaurante/Snack-Bar do Aeródromo da cidade
da Covilhã celebrado com a empresa Mapa de Temperos – Unipessoal,
Lda. e determina o procedimento de acção de despejo.
9.14/04/2011 - Aprova a 5ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do
Plano de 2011, documento anexo à acta.
5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
a) Protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da
Câmara Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia
Aprovar a celebração de protocolos de delegação de actos de competência
da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia a seguir mencionadas, com
os objectivos e transferências de meios financeiros, a seguir indicados:
Junta de Freguesia
Aldeia de S. Francisco de
Assis
Casegas
Tortosendo

Objectivo

Verba a transferir

Construção de um muro de suporte em xisto na Barroca Grande
Construção do telhado da Casa Museu na Rua Direita, nº6 em Casegas
Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais e caminhos rurais no
total de 49,225 Km

Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros:

b) Protocolos de Colaboração – rectificação de deliberação

1.24/03/2011 - Aprova o caderno de encargos e a minuta de contrato do
Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes, na sequência da
adjudicação por despacho do Senhor Presidente de 21/03/2011, ratificado

Junta de Freguesia da Coutada

9.750,00 € + IVA
9.500,00 €+ IVA
20.000,00 €

Aceitar a doação do prédio rústico com a área de 40.000,00 m2, sito em
Casal, freguesia de Coutada, avaliado em 1.565,00 Euros, inscrito na
21 de Abril de 2011
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matriz predial sob o artigo 1674º, descrito na Conservatória do Registo
Predial da Covilhã sob o nº369, propriedade da Freguesia da Coutada, a
concretizar por escritura pública, cedendo-o, posteriormente, à Freguesia
da Coutada, por escritura pública, em direito de superfície, pelo prazo de
25 anos, findo o qual reverterá para a referida Autarquia, com todas as
benfeitorias nele implantadas, mediante a outorga do competente
instrumento notarial, rectificando na parte aplicável a deliberação tomada
em reunião de 1 de Outubro de 2010.
c) Cauções

d) Trabalhos de suprimento de erros e omissões
Aprovar a realização dos trabalhos de suprimento de erros e omissões da
obra de Construção do Museu do Queijo – 2ª. – fase, no montante de
59.995,72 Euros, bem como autorizar a respectiva despesa.

5.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO
a) Numeração de edifícios

Autorizar a extinção da caução no valor de 15.479,55 Euros, prestada por
garantia bancária no contrato de Fornecimento e aplicação do elevador das
Escadas de Santo André celebrado com a empresa Liftech, Lda.

Atribuir o número 10 de polícia ao edifício localizado na Rua dos
Pinheiros, Sítio do Covelo, freguesia de S. Pedro, prédio inscrito na matriz
sob o artigo 1366-P, descrito na Conservatória do Registo Predial da
Covilhã sob o nº114, a favor da requerente Carla Sofia Gomes Xavier Luís.

d) Locação do estabelecimento do Restaurante do Jardim do Lago

b) Isenção de Taxas Urbanísticas – deliberação complementar

Aprovar a celebração de contrato de locação do estabelecimento do
Restaurante do Jardim do Lago com o empresário Vitor Manuel Nunes
Saraiva, mediante o pagamento de renda mensal de 900,00 Euros durante o
primeiro ano e de 1.000,00 Euros nos anos seguintes, pelo prazo de cinco
anos.

Em complemento da deliberação tomada em reunião de 01 de Abril de
2011 sobre a isenção do pagamento de taxas por compensações por lugares
de estacionamento em falta no âmbito de todas as operações urbanísticas
promovidas em zonas urbanas consolidadas, com fundamento na
contribuição para o desenvolvimento económico do Concelho e para o
interesse da economia local, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2011 e
durante um período de 3 anos, deliberou exceptuar da aplicação de tais
medidas, as operações urbanísticas referentes a estabelecimentos
comerciais, serviços e outros não habitacionais que apresentem área de
construção superior a 150,00 m2.

b) Expropriações
Aceitar a contraposta apresentada por Teresa Maria da Fonseca Ribeiro
Rocha Curado e marido Carlos Alberto Rocha Curado, celebrando com os
expropriados, contrato de arrendamento em regime de renda apoiada, do
prédio sito na Rua das Portas do Sol, freguesia de Santa Maria, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo 768º., não descrito na Conservatória do
registo Predial da Covilhã, mediante o pagamento de renda mensal de
71,00 Euros, actualizável anualmente nos termos legais, dando assim, por
findo, o procedimento de expropriação iniciado por deliberação 18 de
Março de 2011, na parte aplicável aos interesses afectados.
c) Nova Covilhã, Sociedade de Reabilitação Urbana, EM –
Transferência Financeira
Autorizar, por maioria, a transferência para a Nova Covilhã, Sociedade de
Reabilitação Urbana, EM, o montante de 16.808,97 Euros, correspondente
à participação de 100% que o Município detém no capital da sociedade,
face aos resultados de exploração anual operacional de (-) 9.348,31 Euros e
os custos financeiros no valor de 7.460,66 Euros.

5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
a) Recepções Provisórias
Homologar os autos de recepção provisória das obras seguintes:
- Requalificação Urbana no Largo de Portugal, Rua João de Deus, Rua
Professora Filomena Alves Ribeiro, Rua Nuno Alvares Pereira e Ruas
confinantes – Teixoso.
- Obra de Acabamentos em Paredes para Adaptação Museológica do
Edifício denominado Museu do Queijo – Peraboa.
b) Recepções Definitivas
Homologar os autos de recepção definitiva das obras seguintes:

Tendo em conta os prazos de execução da deliberação de Câmara tomada
no passado dia 1 de Abril, e os seus efeitos de eficácia externa, mais
deliberou que a presente deliberação produza efeitos a partir de 15 de Abril,
sem prejuízo da condição de eficácia que recai, quer sobre a deliberação
anterior, quer sobre a agora aprovada, por força da deliberação que a
Assembleia Municipal vier a tomar sobre a matéria.
Remeter a presente deliberação à Assembleia Municipal para os efeitos
previstos no disposto no nº2 do artigo 12º da Lei das Finanças Locais,
conjugado com a alínea h) do nº2 do artigo 53º e a alínea a), do nº6, do
artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO – DECD
a) Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho de Zona da Covilhã
Conceder ao Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de S. Vicente de
Paulo um subsídio no valor de 1.600,00 Euros, para apoio nas despesas
inerentes à água, luz, gás, medicamentos, alimentação, entre outras, das
famílias mais carenciadas, no âmbito da política de acção social
desenvolvida pelo Município.
b) Habitação Social
Atribuir habitações sociais a Maria Fernanda David Lopes, Vera Lúcia
Figueiredo Campos Tomás, Natividade Antunes Ramos e Hugo Ricardo
Ribeiro Matias Torrão, e autorizar a permuta de habitações a Maria
Conceição Mateus Esteves e Maria Ângela Pinto Lopes.

- Requalificação Urbana dos Arruamentos Intra-Muralhas – 2ª Fase.
- Obra de Concepção da Demolição de 3 Pisos do Edifício Sito na Rua
Visconde da Coriscada, nº80 – Covilhã.
- Fornecimento e Instalação de Sistema de Semaforização na Zona da
Estação ANIL – Cruzamento da Avenida da ANIL com a Rua Centro de
Artes e Rua Irmãos Bonina e Entroncamento da Avenida da ANIL com a
Rua Centro de Artes.
c) Contas Finais
Aprovar a conta final da empreitada da obra de Acabamentos em Paredes
para a Adaptação Museológica do Edifício Denominado Museu do Queijo
– Peraboa.

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, Directora do Departamento de Administração
Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, aos 18 de Abril de 2011

O Vice-Presidente
(Pedro Farromba)
21 de Abril de 2011
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- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
EXECUÇÃO DO RECINTO DE FEIRAS E MERCADOS DO
TORTOSENDO,
Foi empreiteiro o consórcio constituído pelas firmas LAMBELHO &
RAMOS, LDª, com sede em Aldeia de Joanes, 6230 Fundão e CONSEQUI
– CONSTRUÇÕES, SA, com sede na Rua Cidade da Covilhã, lote 5, 6230
Fundão.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
C O N C E S S Ã O / E X P L O R A Ç Ã O D E U M PA R Q U E D E
ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DOS RESPECTIVOS
ACESSOS NA ZONA DA ESTAÇÃO
Foi empreiteiro a firma CONSEQUI – CONSTRUÇÕES, SA, com sede na
Rua Cidade da Covilhã, lote 5, 62230 Fundão.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.
Município da Covilhã, 17 de Março de 2011
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.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
ARRUAMENTOS URBANOS NAS FREGUESIAS DA ZONA SUL
DO CONCELHO.
Foi empreiteiro a firma CONSEQUI – CONSTRUÇÕES, SA, com sede na
Rua Cidade da Covilhã, lote 5, 6230 Fundão.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.
Município da Covilhã, 23 de Março de 2011
O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011
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.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
REMODELAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACADEMIA SÉNIOR DA
COVILHÃ.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.
Município da Covilhã, 23 de Março de 2011.
O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)
21 de Abril de 2011
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EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
REMODELAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACADEMIA SÉNIOR DA
COVILHÃ.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
OBRA DE DEMOLIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS NA
RUA 6 DE SETEMBRO, COVILHÃ.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011.
O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011.
O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
OBRA DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS BANCADAS
DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ SANTOS PINTO.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
BENEFICIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE MORADIA PARA POSTO
DA GNR DO TORTOSENDO.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011.

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)
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EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA PSP.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
REPARAÇÃO DE FOGO NA RUA CONSELHEIRO ANTÓNIO
PEDROSO DOS SANTOS, Nº 105, COVILHÃ.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011.

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
ADAPTAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO CORRENTE
DA CANTINA DA ESCOLA Nº 2 DO TORTOSENDO.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
CONSERVAÇÃO DO FOGOS SITUADO NA RUA DR. GABRIEL
BOAVIDA CASTELO BRANCO, R/C B - TORTOSENDO.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011.

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)
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EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
ARRANJO DE BANCADAS E MURO NO ESTÁDIO MUNICIPAL
JOSÉ SANTOS PINTO.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA
ANTIGA SEDE DO I.P.J..
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

EDITAL
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Noticias da Covilhã.

O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO DAS PORTAS DO SOL.
Foi empreiteiro a firma JOAQUIM DIAS COSTA, com sede no Parque
Industrial do Tortosendo, Lote 100, Rua D, na freguesia do Tortosendo,
concelho da Covilhã.
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 Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011.

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)
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EDITAL

EDITAL

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o
disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À BOIDOBRA,
ENTRE A ESTRADA DO AERÓDROMO E A BOIDOBRA
Foi empreiteiro a firma VALÉRIO & VALÉRIO, LDª, com sede nas
Quintas Srª do Carmo – 6201-906 TEIXOSO.
Pelo que, durante os 15 (quinze) dias que decorrem desde a data de
publicação deste Edital e mais 8 (oito) dias contados da data da segunda
publicação, poderão os interessados apresentar no Departamento de
Administração Geral, Finanças e Património – Divisão de Administração
Geral - Secção de Compras e Concursos, deste Município, por escrito e
devidamente fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações por
falta de pagamento de salários e materiais, ou indemnizações a que se
julguem com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o
empreiteiro haja mandado executar por terceiros.
Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo acima
estabelecido.
Para constar se publica o presente Edital, duas vezes, com uma semana de
intervalo, no jornal Notícias da Covilhã.

O Município da Covilhã faz público, de harmonia com o deliberado pela
Câmara Municipal, em sua reunião de 01 de Abril de 2011, que se encontra
aberto concurso para atribuição de uma licença de exercício da
indústria de transporte de aluguer em automóvel ligeiro de
passageiros para a Freguesia de Cortes do Meio.
O prazo do referido concurso é de 15 dias úteis contados a partir do dia
seguinte da publicação no Boletim Municipal.
O programa de concurso estará exposto para consulta, nas horas normais
de expediente, durante o prazo do concurso, na Secção de Expediente
Geral e no átrio da Recepção desta Câmara Municipal, podendo ser
fornecido aos interessados, mediante pagamento das taxas devidas.
Além da publicação no Boletim Municipal, o presente Edital é afixado no
átrio do Edifício dos Paços do Município e na Sede da Junta de Freguesia
de Cortes do Meio.
Município da Covilhã e Paços do Concelho, aos 14 de Abril de 2011
O Vereador com competência delegada na matéria
(Luís Barreiros)
ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA LICENÇA
DE EXERCÍCIO DA INDÚSTRIA DE TRANSPORTE DE
ALUGUER EM AUTOMÓVEL LIGEIRO DE PASSAGEIROS
PARA A FREGUESIA DE CORTES DO MEIO

Município da Covilhã, 23 de Março de 2011
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.º59/99, de 02 de
Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO relativo à
empreitada de:
REQUALIFICAÇÃO URBANA DO LARGO DA IGREJA, RUA DA
FONTE VELHA E RUA CIMO DO POVO – FREGUESIA DO
DOMINGUISO
Foi empreiteiro a firma VALERIO & VALERIO, LDª, com sede nas
Quintas Senhora do Carmo – 6201-906 TEIXOSO.
Pelo que, durante os 15 (quinze) dias que decorrem desde a data de
publicação deste Edital e mais 8 (oito) dias contados da data da segunda
publicação, poderão os interessados apresentar no Departamento de
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos – 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 jornal Notícias da Covilhã.
Município da Covilhã, 23 de Março de 2011
O Vereador responsável pelo pelouro da Administração Geral e Finanças
(Luís Barreiros)
(2ª Publicação)

Faz-se público que nos termos do nº 1 do artigo 11º. do Regulamento do
Transporte Público de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros –
Transporte em Táxi do Município da Covilhã e em conformidade com a
deliberação desta Câmara Municipal de 1 de Abril, se encontra aberto o
seguinte concurso público, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da data da
publicação do respectivo anúncio no Boletim Municipal.
PROGRAMA DE CONCURSO
A entidade pública que preside ao concurso é a Câmara Municipal da
Covilhã, sita na Praça do Município, 6200-151, Covilhã. Com os nº(s) 275330600 e de telefax 275-330622 e com o e-mail info@cm-covilha.pt.
O referido concurso reger-se-á pelo disposto no Regulamento Público de
Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi do
Concelho da Covilhã, elaborado de harmonia com o disposto no DecretoLei nº 251/98 de 11/08, com as alterações introduzidas pelas Leis nº(s)
156/99 de 14/09 e 106/2001 de 31 de Agosto.
O Veículo ficará com estacionamento fixo no lugar de Cortes do Meio,
Freguesia de Cortes do Meio.
O prazo do concurso é de 15 dias úteis contados da publicação do anúncio
do concurso no Boletim Municipal.
As candidaturas poderão ser apresentadas por mão própria, contra-aviso,
na Secção de Expediente Geral da Câmara Municipal da Covilhã, durante
as horas normais de expediente, de 2ª a 5ª feira, das 9:00 às 12:30h e das
14:00 às 18:00h e à 6ª feira, das 9:00 às 13:00h, ou pelo correio para a
morada atrás indicada.
As candidaturas que não sejam apresentadas dentro do prazo fixado, por
forma a nesse dia darem entrada nos serviços municipais, serão
consideradas excluídas.
A não apresentação de quaisquer documentos a entregar no acto da
candidatura, que devam ser obtidos perante qualquer entidade pública,
pode não originar a imediata exclusão do concurso, desde que seja
apresentado recibo da sua requisição em tempo útil.
No caso previsto no número anterior, será a candidatura admitida
condicionalmente, devendo os documentos ser apresentados nos dois dias
úteis seguintes ao do limite do prazo para apresentação das candidaturas,
findo o qual será excluída.
Para admissão ao concurso, os concorrentes deverão, dentro do prazo
referido no número anterior, apresentar requerimento dirigido ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, de acordo com minuta
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?
constante do presente Programa de Concurso, acompanhado dos
seguintes documentos:
?
Documento comprovativo de que é titular do alvará emitido pelo
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres;
?
Documento comprovativo de se encontrar regularizada a sua situação
relativamente às contribuições para a Segurança Social;
?
Documento comprovativo de que se encontra em situação regularizada
relativamente a impostos ao Estado;
?
Documento comprovativo de localização da sede social da empresa e
no caso de concorrentes individuais, documento comprovativo de
residência:
?
Documento relativo ao número de postos de trabalho com carácter de
permanência, afectos à actividade e com a categoria de motoristas;
?
Os trabalhadores por conta de outrem deverão apresentar certificado
do registo criminal, certificado de capacidade profissional para o
transporte em táxi e garantia bancária no valor mínimo para
constituição de uma sociedade.

A comprovação do disposto no número anterior será feita:
a)No início da actividade, por meio de certidão do registo comercial de
onde conste o capital social;
b)Durante o exercício da actividade, por meio de duplicado ou cópia
autenticada do último balanço apresentado para efeitos do IRS, ou por
garantia bancária;
c)Apresentação de documento comprovativo da qualidade de membro de
cooperativa licenciada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Terrestres.
CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS
Na classificação dos concorrentes e na atribuição de licenças serão tidos
em consideração os seguintes critérios de preferência, por ordem
decrescente:
a)Nunca ter sido contemplado em concursos anteriores realizados após a
aprovação do presente Regulamento, entrado em vigor em 8 de Outubro de
2010 ;
- Contemplado em concursos anteriores, nos termos mencionados:
0 pontos.
- Não contemplado em concurso anteriores, nos termos mencionados:
7 pontos.
b)Localização da sede social na freguesia para que é aberto o concurso;
- Localização nesta sede social – acima mencionada: 6 pontos.
- Não localização na referida sede social: 0 pontos.
c)Localização da sede social em freguesia da área do Município;
- Localização da sede acima referida: 5 pontos
- Não localização na mencionada sede social: 0 pontos.
d)Número de postos de trabalho devidamente contratualizados como de
trabalho e com a situação devidamente regularizada, afectos a cada viatura,
referente aos dois anos anteriores ao do concurso;
- Criação do próprio posto de trabalho: 4 pontos.
- Criação de postos de trabalho, um deles relativo ao próprio: 3 pontos.
- Criação de postos de trabalho, nenhum relativo ao próprio: 0 pontos.
e)Número de anos de actividade no sector;
- 5 anos de actividade no sector ou mais: 0 pontos.
- 5 anos de actividade no sector ou menos: 2 pontos.
f)Localização da sede social em município contíguo.
- Localização da sede social nos termos referidos: 0 pontos.
- Não localização da sede social em município contíguo: 1 ponto.

Em todos os casos omissos aplicar-se-á a legislação reguladora na matéria.
O presente Programa de Concurso estará exposto para consulta do público,
durante as horas normais de expediente e durante o prazo do concurso, na
Recepção da Câmara Municipal e Secção de Expediente Geral, podendo
ser fornecido aos interessados, mediante pagamento das taxas devidas.
Covilhã, 14 de Abril de 2011
O Vereador com competência delegada na matéria
(Luís Barreiros)
ANÚNCIO DE CONCURSO
Anúncio de Procedimento n.º 1640/2011
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
combustíveis rodoviários
Descrição sucinta do objecto do contrato: Fornecimento de combustíveis
rodoviários em postos públicos de abastecimento, mediante cartão
electrónico de abastecimento
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis
Valor do preço base do procedimento 190000.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal
Vocabulário principal: 09100000
Valor: 190.000.00 EUR
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 - Portugal
País: PORTUGAL
Distrito: Castelo Branco
Concelho: Covilhã
Código NUTS: PT16A
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Restantes contratos
Prazo contratual de 12 meses a contar da celebração do contrato
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8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6
DO ARTIGO 81.º DO CCP
Certificado de inscrição no registo nacional de pessoas colectivas, com
todas as inscrições em vigor.
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:
www.vortalgov.pt
Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 250,00€ (duzentos
e cinquenta euros)
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS
VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE
DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO:
Até às 18h00 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
66 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: Preço do desconto por litro de combustível
rodoviário - 70%
Prazo de pagamento das facturas - 30%
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
Prazo de interposição do recurso: 5 dias
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO DA REPÚBLICA - 2011/04/08

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO
TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO
EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES - Regime de contratação: DL nº
18/2008, de 29.01
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Luís Manuel Fino Gil Barreiros
Cargo: Vereador em Permanência

- DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO

CONSULTA PÚBLICA

Carlos Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã,
Torna público, nos termos do disposto no artº. 131º. do Código do
Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei nº. 442/91, de 15
de Novembro, na redacção da Lei nº. 6/96, de 31 de Janeiro, e para efeitos
do disposto no nº. 2 do artº. 27º. Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de
Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº. 20/2010,
de 30 de Março, 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 na Zona Industrial do Tortosendo
(Zona de Expansão Lt.E), freguesia de Tortosendo, titulado por Alvará nº.
9/00, que corre os seus termos sob o Processo nº.409.
Foram requerentes Sousa & Miguel, Lda, proprietários do lote nº. 31,
inscrito na matriz sob o artigo nº2585, descrito na Conservatória do
Registo Predial da Covilhã sob o nº. 1714/20000824.
As alterações consistem, no tocante ao lote nº.31, à alteração dos limites do
polígono de implantação passando no lado posterior de 5,00m para 4,80m
e no lado poente de 4,00 para 3,40m.
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, no Departamento de Urbanismo da Câmara
Municipal da Covilhã, na Praça do Municipio, Edifício Centro Cívico, 3A
R/ch, Covilhã, durante o horário normal de expediente de 2ª a 5ª feira (das 9
às 16,30 horas) e à 6ª Feira (das 9 às 11,30 horas).
No caso de oposição, os interessados podem apresentar por escrito a sua
exposição, devidamente fundamentada, através de requerimento dirigido
ao Presidente da Câmara.

Covilhã, 05 de Abril de 2011.

O Presidente,
Carlos Pinto
21 de Abril de 2011

13

Publicidade das Decisões – Lei Nº169/99 de 18 de Setembro – Licenciamento de Obras Particulares
Deliberação / Despacho

Requerimento

Processo
Requerente Principal / Residência

Data

Tipo

Resultado

Nº Data Entrada

2011-04-05

DES

Deferido

958/11

2011-02-09

2011-04-05

DES

Deferido

7928/10

2010-11-17

2011-04-05

DES

Indeferido

1800/11

2011-03-21

2011-04-06

DES

Deferido

1801/11

2011-03-21

2011-04-06

DES

Deferido

1914/11

2011-03-25

2011-04-06

DES

Deferido

801/11

2011-02-03

2011-04-07

DES

Deferido

2018/11

2011-03-30

2011-04-07

DES

Deferido

1940/11

2011-03-28

2011-04-07

DES

Deferido

1561/11

2011-03-09

2011-04-07

DES

Deferido

1665/11

2011-03-15

2011-04-05

DES

Deferido

1353/11

2011-02-25

2011-04-08

DES

Deferido

6070/10

2010-08-31

2011-04-07

DES

Deferido

1872/11

2011-03-24

2011-04-07

DES

Deferido

7616/10

2010-11-04

2011-04-06

DES

Deferido

1868/11

2011-03-24

2011-04-11

DES

Deferido

2048/11

2011-03-31

2011-04-08

DES

Deferido

67/11

2011-01-04

2011-04-07

DES

Deferido

2041/11

2011-03-31

2011-04-08

DES

Deferido

2228/11

2011-04-07

2011-04-06

DES

Deferido

1775/11

2011-03-21

2011-04-08

DES

Deferido

1596/11

2011-03-10

2011-04-06

DES

Deferido

8286/10

2010-12-03

2011-04-06

DES

Deferido

1268/11

2011-02-23

2011-04-08

DES

Deferido

1943/11

2011-03-28

2011-04-06

DES

Deferido

922/11

2011-02-08

2011-04-08

DES

Deferido

8766/10

2010-12-29

2011-04-06

DES

Deferido

1824/11

2011-03-22

2011-04-08

DES

Deferido

7926/10

2010-11-17

2011-04-08

DES

Deferido

1788/11

2011-03-21

2011-04-12

DES

Deferido

8803/10

2010-12-30

2011-04-12

DES

Indeferido

2131/11

2011-04-05

2011-04-06

DES

Deferido

964/11

2011-02-09

2011-04-08

DES

Deferido

742/11

2011-02-01

2011-04-14

DES

Deferido

744/11

2011-02-01

2011-04-13

DES

Deferido

1217/11

2011-02-21

2011-04-13

DES

Deferido

288/11

2011-01-13

2011-04-08

DES

Deferido

2025/11

2011-03-30

2011-04-11

DES

Deferido

814/11

2011-02-03

2011-04-06

DES

Deferido

2015/11

2011-03-30

2011-04-11

DES

Indeferido

956/11

2011-02-09

2011-04-12

DES

Deferido

2227/11

2011-04-07

2011-04-13

DES

Deferido

990/11

2011-02-10

2011-04-14

DES

Indeferido

7673/10

2010-11-08

2011-04-13

DES

Deferido

1140/11

2011-02-17

2011-04-15

DES

Deferido

2405/11

2011-04-15

Local da Obra / Descrição

Resumo da Informação

Nº
42031 José Afonso Ferreira Andrade
Rua João de Deus, Nº 36 - 2º Dtº.
Teixoso
453/93 José Louro
Rua do Ferro, Nº 15
1486/07DIV Maria do Céu Fonseca Barata
R. Marquês D´Avila e Bolama, Nº 363 - 3ºEsq.
Conceição
163/10 R.V.B - Construção Civil e Imobiliária, Lda
Parque Industrial, Lote C2 - Apartado 39
Canhoso
113/10 Jorge Manuel Mendes Dias
Rua Principal Bairro da Ladeirinha, Nº 34
23658 Cabeça de Casal, Herdeira, Maria Matilde Almeida Vitoria
Delgado Lopes
Quinta da Ordem - Caixa Postal 500
209/11DIV Paula Matos Ferreira Castro
Quinta da Fonte Santa - Teixoso

Senhora do Carmo - Teixoso
Apresentou elementos.
Rua Manuel Alçada Padez Nº 32 - Canhoso
Pedido de autorização de utilização.

Autorização de utilização de edifício destinado a
arrumos de alfaias agrícolas.

Rua Comandante Sebastião Santos Julião - Nº 31 - Conceição
Pedido de prorrogação.

Autorização de utilização de fracção autónoma "8"
destinada a estabelecimento de restauração e
bebidas.
Prorrogação de prazo para cumprimento da
notificação nº 1225/11.

Zona Industrial do Canhoso - Lote C4 Baiuca - Conceição
Substituição de empreiteiro.

Averbamento do alvará do construtor e averbamento
do técnico.

Rua do Campo da Bola Bairro do Cabeço - Tortosendo
Projecto de especialidades.
Rua Visconde da Coriscada - São Pedro
Pedido de averbamento de processo.

Projectos de engenharia de especialidades.

Atalaia - Teixoso
Pedido de certidão de edifício construção antes de 1951.

Certidão de prédio construído antes da entrada em
vigor do decreto-lei nº 38-382, de 1951/8/7.

199/11DIV Ana Cristina Fernandes Jacob Pais
Rua da Ramila, 12 - Paúl

Travessa do Ranito - Conceição
Certidão edifício construido antes de 1951

Certidão de prédio construído antes da entrada em
vigor do decreto-lei nº 38-382, de 1951/8/7.

837/10DIV Amélia Amaral Ramos Lucas
Covilhã
71/09 Francisco Lopes Ferreira
Grupo 43 - Casa 3 - Aldeia S. Francisco de Assis
9745 Alexandre Gomes Sucrs Lda
Rua da Olivença, Nº.46 1 - Santa Maria
74/09 Ione Margarete Magalhães Rosa Morais
Quinta Lage da Serra
179/91 Helder Duarte e Maria José
Zona Industrial.
279/07 João Campos Mendes da Silva
Rua Julio Dinis, 67 R/C B
43721 Maria do Carmo Costa Paul Pinto
Rua Padre Alfredo Marques dos Santos Nº. 7

Travessa do Ranito - Conceição
Pedido de arquivamento do processo.
Rua Engº. Cláudio dos Reis - Casa 26 - Aldeia S. Francisco de Assis
Projecto especialidades.
Rua Portas do Sol (Habitação) e Rua da Olivença /Escritórios e Comércio) Santa Maria
Apresentação de elementos.
Lage da Serra - Teixoso
Apresentação de elementos (resp. audiência prévia).
Sitio da Reboleira - Paúl
Averbamento de processo.
Sítio do Carvalhal - Orjais
Alteração/Reconstrução de moradia unifamiliar.
Rua Padre Alfredo Santos Marques (Rua do Bocal Nº 7) - Unhais da Serra
Pedido de averbamento de processo.

20744 Carlos Alberto Branco Barata e outros
Quinta da Comenda - Rua da Tapada, Bloco 4 - 3º Dtº.
420/05 Filipe Emanuel Ramos
Rua do Jardim do Rodrigo, Nº. 2 - R/C. Esq. - Conceição

Sítio de Santo António / Rua das Escolas Nº. 17 - Casegas
Dispensa de apresentação de projecto de gás.
Marrujo - Ferro
Remodelação e ampliação de um armazém agricola.

274/03 Maria Lucinda Abreu Oliveira
Quinta das Almas - Baiúca - Canhoso
196/09 Maria José Alves Formiga
Quinta da Parede do Guerra, Nº 42 - Tortosendo
330/07 Leonel António Portela
Avenida Almeida Garret, Nº.16 - Tortosendo
132/09 Mário da Fonseca Pereirinha
Bairro de Santa Ana, Lote 10
310/07 João Neves Geraldes
Rua da Ponte Pedrinha - Apartado 71 - Teixoso
538/07 José Augusto Pires Almeida
Rua da Cale, 35
380/00 António Manuel Lucas Roberto
Loteamento do Ribeiro Negro, Bl.58 3º C - São Martinho

Quinta da S Almas - Baiúca - Canhoso
Averbamento de processo.
Averbamento de processo
Paredes do Guerra - Tortosendo
Averbamento de substituição do técnico.
Pedido d averbamento de substituição de técnico.
Quinta Cabo da Aldeia - Tortosendo
Projecto de arquitectura.
Licenciamento de arquitectura.
Quinta Nova do Refúgio ou Ribeiro Negro ou Sanguinhal ou Polito - Lote 2 - Autorização de utilização de moradia unifamiliar.
Boidobra
Comunicação de inicio de obra (obra concluida).
Lage da Serra - Teixoso
Projecto de arquitectura.
Apresentou projecto de construções de muros.
Rua dos Castanheiros, Nº. 31 - São Jorge da Beira
Autorização de utilização de habitação unifamiliar.
Pedido de licença de utilização.
Quinta Nova Sítio da Capela - São Martinho
Averbamento de processo.
Pedido de averbamento de substituição de técnico.

224/06 Madalena Pereira Gouveia Valente
Avenida Furriel Anibal José Pereira Castanheira, Nº 13
370/07 Joaquim Maria Marques Aleixo e Maria Alice Pereira
Rua José Malhoa, Lote 1099 - Quinta do Conde
37154 Joaquim Correia Alexandre
Rua da Fonte, 25 de Abril
340/94 João de Jesus de Almeida
Sítio do Vale do Disco
30/11 Júlio Ramos Barata
Ribeira da Água Alta, Nº. 32 - São Martinho
256/07 Covialvi - Construções, Ldª.
Parque Industrial - Tortosendo - Lote 75 - Rua E - Unhais da Serra

Avenida Furriel Anibal José Pereira Castanheira, Nº 13 - Peso
Pedido de autorização de utilização.
Estrada dos Banhos/Rua Conde da Covilhã - Unhais da Serra
Pedido de plantas.
Outeiro - Rua da Fonte 25 de Abril, 17 - Verdelhos
Pedido de certidão de propriedade horizontal.
Quinta dos Caldeirões - Santa Maria
Entrega de projecto de especialidades.
Sítio do Ourondinho - Cortes do Meio
Apresentação de elementos.
Quinta do Pinheiro Lote 5 - Santa Maria
Averbamento do técnico.

2/09 José Luís Nunes Gonçalves
Estrada do Santuário, Nº. 66 - Paúl
24/88 Salvado Abrantes da Fonseca
Rua da Igreja, Nº. 45 8
246/06 Jorge Manuel Domingos Almeida
Rua do Ribeirinho
246/06 Jorge Manuel Domingos Almeida
Rua do Ribeirinho
76/10 Sérgio Paulo Ferreira Passarinha
Bairro da Alampada, Lote 71
390/01 José Rogério Evaristo Flipe
Água Alta Nº. 59 - 1º Esq.
85/05 Maria Fátima Pereira Duarte Fonseca
Rua Nuno Alvares Pereira, Nº.34
351/89 Armazém do Agricultor Comércio Produtos Agrícolas Lda.
Parque Industrial 18 - Canhoso
22812 José Silveirinha Damião Carrasco
Avenida da Anil, Nº 9 - 1º Piso - Sala 14
98/11DIV Bruno Miguel Lopes Santos
Estrada da Palmatória, BL.G - 1º Esq.
197/09 Paulo Manuel Gaspar Santos
Quinta Parede do Guerra - Tortosendo
47798 Alberto Luis Freire
Avenida das Termas, Nº 26 - Unhais da Serra
46230 António José Pereira Lopes
Bouchinha - Terra da Senhora - Unhais da Serra
50838 Joaquim Silva Rafael
Alameda Pêro da Covilhã
28554 Serragel - Produtos Alimentares, Lda.
Quinta do Bilhar - São Martinho

Vale do Clérigo - Paúl
Pedido de prorrogação de prazo.
Sítio do Desbucho - Ferro
Apresentação de elementos.
Rua do Ribeirinho - Sobral de São Miguel
Pedido de averbamento do técnico.
Rua do Ribeirinho - Sobral de São Miguel
Apresentou projecto de construção.
Calva Quinta do Cortical - Vila do Carvalho
Apresentação de elementos.
Sítio do Maiorais - Tortosendo
Apresentação de elementos.
Rua Condestável D. Nuno Alvares Pereira - São Pedro
Averbamento de técnico.
Zona Industrial do Canhoso - Conceição
Pedido de averbamento de substituição do técnico.
Tapadas - Barco
Exposição c/entrega de elementos (fotografia)
Rua do Carvalhal - Pinhos Mansos - Tortosendo
Viabilidade construtiva/artigo 37º do CIMI.
Paredes do Guerra, 42 - Tortosendo
Pedido de averbamento de substituição de técnico.
Avenida das Termas, Nº 26 - Unhais da Serra
Pedido de averbamento do técnico.
Bouchinha - Terra da Senhora - Unhais da Serra
Resposta a audiência previa.
Sítio da Marinheira - Paúl
Licença de obras de edificação.
Rua General Humberto Delgado, Nº 58 - Canhoso
Apresentação de elementos.

Averbamento de processo.

Desistência do pedido de destaque.
Projectos de engenharia de especialidades.
Projecto de alterações.

Projecto de arquitectura.
Averbamento do processo de obras nº 179/91.
Projecto de arquitectura.
Averbamento de processo.

Isenção de apresntação de projecto de gás.
Projecto de arquitectura.

Autorização de utilização de habitação unifamiliar.
Projecto de arquitectura.
Certidão de constituição em regime de propriedade
horizontal.
Projecto de engenharia de especialidades.
Pedido de isenção de consulta a CCDRC.
Averbamento substituição do técnico.

Prorrogaçã de prazo.
Autorização de utilização de habitação unifamiliar.
Averbamento do técnico.
Projecto de arquitectura.
Projecto de arquitectura.
Projecto de Arquitectura.
Averbamento de substituição do técnico.
Averbamento de substituição do técnico.
Autorização de utilização de habitação unifamiliar.
Viabilidade construtiva.
Averbamento do técnico.
Averbamento de subtituição do técnico.
Emissão de licença de construção.
Projecto de arquitectura.
Autorização de utilização de edifício composto por
dois fogos de habitação e estabelecimento
comercial.
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