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- ASSEMBLEIA  MUNICIPAL

- CÂMARA  MUNICIPAL

directo com consulta às empresas José Francisco da Conceição – 
Instalações Eléctricas, Assel - Alarmes, Sistemas e Segurança Electrónica, 
Lda, TYCO – ADT, Allert – Sistemas de Segurança, Lda. e Securitas 
Direct, bem como aprova a constituição do respectivo Júri.EDITAL N.º 39/2011

4. 06/07/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a 
empreitada de Cobertura do Edifício da Antiga Central Eléctrica da CARLOS MANUEL DE ABREU MENDES PEREIRA, Presidente da 
Covilhã, determina a abertura de concurso através de procedimento por Assembleia Municipal da Covilhã,
ajuste directo com consulta às empresas Oreco Portugal, SA, Martins da 

FAZ PÚBLICO que, em cumprimento e para os efeitos consignados no n.º 1 Cruz & Cruz II – Metalomecânica, SA e Soc. Construções Guimar, SA, 
do artigo 91.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações bem como aprova a constituição do respectivo Júri.
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a ASSEMBLEIA 

5. 08/07/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para o MUNICIPAL DA COVILHÃ, reunida em Sessão Extraordinária, no dia 
Fornecimento de Material Eléctrico para Iluminação Pública na Rua dos 29 de Julho de 2011, deliberou: 
Casaínhos - Peraboa, determina a abertura de concurso através de . APROVAR A PROPOSTA DE SUSPENSÃO - PLANO DE procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Lumiribalta - 

URBANIZAÇÃO DA GRANDE COVILHÃ; Material Eléctrico e Iluminação, Lda., Nova Estrela – Rui M. J. 
. APROVAR A PROPOSTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS - Fazendeiro, Comercialização de Mobiliário Urbano e Iluminação, 

Domingos Lopes Guilherme & Filhos, Lda., Allert Sistemas Segurança, PLANO DE PORMENOR UOPG 5.
Lda. e Armindo Jacinto Pereira, Lda., bem como aprova a constituição do 
respectivo Júri.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital que vai ser 
6. 08/07/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para o afixado no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e Sedes de Junta de 
Fornecimento de Material Eléctrico para o Edifício do Futuro “Museu de Freguesia. 
Arte Sacra”, determina a abertura de concurso através de procedimento por 
ajuste directo com consulta às empresas Lumiribalta - Material Eléctrico e 

Covilhã, 29 de Julho de 2011 Iluminação, Lda., SPS4, Lda., Domingos Lopes Guilherme & Filhos, Lda., 
Allert Sistemas Segurança, Lda. e Armindo Jacinto Pereira, Lda., bem 
como aprova a constituição do respectivo Júri.

7. 18/07/2011 - Nos termos do nº. 3 do artº. 68º. da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 

CONVOCATÓRIA Janeiro, fixa o valor da prestação de serviços extraordinários prestados 
pela sociedade de Advogados Fontes Neves & Associados, RL, 
relativamente ao primeiro semestre de 2011 em 15.000,00 euros, acrescido No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do artigo 54.º da 
de IVA à taxa legal.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 8. 27/07/2011 - Nos termos do nº. 3 do artº. 68º. da Lei nº 169/99, de 18 de 
DA COVILHÃ, a reunir em Sessão Ordinária, no dia 14 de Outubro, Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
pelas 14,00 horas, nas suas instalações sitas na Rua do Castelo, em Janeiro, determina face à recusa de visto do Tribunal de Contas, a rescisão 

do contrato de empreitada celebrado com o consórcio Liftech, Covilhã. 
Lda./Efacec, SA, o pagamento do valor de 173.758,65 euros, 
correspondente aos trabalhos programados e realizados até à notificação 

Covilhã, 16 de Setembro de 2011
da recusa do visto, a manutenção da caução correspondente aos trabalhos 
executados, no montante de 8.687,94 euros e, consequentemente, a 

O Presidente da Assembleia, abertura de novo concurso público para a Construção do Funicular de S. 
João - Covilhã, em conformidade com o respectivo programa e caderno de Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira
encargos, preço base de 1.370.000,00 euros, prazo de execução de 300 dias 
e a constituição do respectivo Júri.

9. 28/07/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a 
empreitada de Reabilitação da habitação sita na Rua das Cerzideiras, Lote 
3 - Bairro da Alâmpada, determina a abertura de concurso através de EDITAL
procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Virgílio Roque, 
Lda., António Ascensão Coelho & Filhos, SA, Pavibel, Lda., José Manuel 

Carlos Alberto Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Pinheiro Madaleno, Lda., Botão Bidarra, Lda., Valério & Valério, Lda., 
Opsan, Lda. e Joaquim Dias Costa, bem como a constituição do respectivo TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei 
Júri.nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em 10. 10.29/07/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a 
reunião ordinária realizada em 9 de Setembro de 2011, tomou as aquisição de serviços de seguros dos ramos de frota automóvel e de casco, à 

empresa Companhia de Seguros Açoreana, SA, pelo valor de 16.032,17 seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:
euros e prazo de 12 meses, bem como aprova a minuta do respectivo 
contrato.

 4. DESPACHOS
11. 01/08/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a 
prestação de serviços de aluguer de ornamentação natalícia para o ano de 

Ratificar os despachos do Senhor Presidente: 2011, à empresa Secos, Lda., pelo valor de 10.000,00 euros e prazo de 37 
1. 14/06/2011 - Determina a abertura de concurso público para a dias, bem como aprova a minuta do respectivo contrato.
empreitada de Requalificação da Ribeira do Porsim em Sobral de S. 12. 01/08/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a 
Miguel - 1.º Fase, com preço base de 181.920,00 euros e prazo de execução empreitada de remodelação do edifício para o Museu de Arte Sacra, à 
de 150 dias, bem como aprova a constituição do respectivo Júri. empresa Joaquim Dias Costa, pelo valor de 124.943,41 euros, acrescido de 
2. 26/06/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a IVA à taxa legal em vigor e prazo de 60 dias.
empreitada de Remodelação de Edifício para Museu de Arte Sacra, 13. 03/08/2011 - Não adjudica a empreitada de construção da passagem 
determina a abertura de concurso através de procedimento por ajuste hidráulica na Ribeira do Bodelhão – Aldeia de São Francisco de Assis, cujo 
directo com consulta às empresas Carlos Manuel David – Soc. Unipessoal, concurso público foi aberto por deliberação de 03/06/2001, ao abrigo do 
Lda., Joaquim Dias Costa e Brito & Filhos, Lda., bem como aprova a disposto na alínea d) do nº 1 do art. 79º do Código dos Contratos Públicos 
constituição do respectivo Júri. com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de Outubro, 
3. 28/06/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a tendo em conta circunstâncias supervenientes designadamente a não 
aquisição de serviços de Fornecimento e instalação dos sistemas de comparticipação por fundos comunitários e restrições financeiras, e 
videovigilância, intrusão e de incêndio para o Museu de Arte Sacra, determina a preparação de novo concurso com alteração do projecto 
determina a abertura de concurso através de procedimento por ajuste técnico de modo a que os custos venham a ser substancialmente reduzidos, 

O Presidente da Assembleia,

Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira

22 de Setembro de 2011
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dando-se conhecimento às entidades concorrentes e descabimentação da 4. 08/08/2011 - Prorroga, por dez dias, o prazo para apresentação de 
propostas ao concurso público para adjudicação dos circuitos especiais de verba cativa.
transporte escolar do concelho da Covilhã para o ano lectivo 2011/2011, 14. 04/08/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a 
por dificuldade de registo na plataforma electrónica por parte de alguns empreitada de cobertura do edifício da antiga central eléctrica da Covilhã, 
concorrentes.à empresa Martins da Cruz & Cruz, SA, pelo valor de 99.700,00 euros, 
5. 16/08/2011 - Aprova a minuta de contrato da empreitada de cobertura acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 60 dias.
do edifício da antiga central eléctrica da Covilhã, adjudicado à empresa 15. 08/08/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a 
Martins da Cruz & Cruz – Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA.empreitada de reconstrução de um muro de suporte na Rua Manuel Conde - 

Freguesia de Vale Formoso, à empresa Valério & Valério – Terraplanagem 
e Construção Civil, Lda., pelo valor de 4.219,70 euros, acrescido de IVA à 5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS taxa legal em vigor e prazo de 30 dias.

16. 08/08/2011 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a 
empreitada de Construção de um aqueduto ao Km 13,986 na Estrada Protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da 
Municipal 512, determina a abertura de concurso através de procedimento Câmara Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia:
por ajuste directo com consulta às empresas João de Sousa Baltazar, SA, Aprovar a celebração de protocolo de delegação de acto da competência da 
Valério & Valério, Lda., Consequi – Construções, SA e António J. Câmara Municipal na Junta de Freguesia a seguir mencionada, com o 
Cruchinho & Filhos, Lda., bem como a constituição do respectivo Júri. objectivo e transferência de meios financeiros, a seguir indicados:
17. 10/08/2011 - Nos termos do nº. 3 do artº. 68º. da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, autoriza a liberalização de horários de funcionamento previstos no 

Protocolos de ColaboraçãoRegulamento Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos 
Casa do Pessoal do Centro Hospitalar Cova da BeiraEstabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de Serviços do 

Concelho até 30 de Setembro de 2011. Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da 
Covilhã e a Casa do Pessoal do Centro Hospitalar Cova da Beira, tendo em 18. 18/08/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o 
vista o apoio aos funcionários do Centro Hospitalar da Cova da Beira e fornecimento de material eléctrico para o edifício do futuro Museu de Arte 
colaboração no âmbito sócio/cultural e desportivo.Sacra, à empresa Allert – Sistemas de Segurança, Lda., pelo valor de 

49.503,55 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 30 dias. COMURBEIRAS - Comunidade Intermunicipal das Beiras, CIM
19. 18/08/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica o Ratificar o protocolo celebrado em 18 Outubro de 2010 com a 
fornecimento e instalação dos sistemas de videovigilância, intrusão e de COMURBEIRAS - Comunidade Intermunicipal das Beiras, CIM, tendo 
incêndio para o Museu de Arte Sacra, à empresa Allert – Sistemas de como objecto disponibilizar temporariamente meios humanos, através da 

cedência de um trabalhador da Câmara Municipal da Covilhã, a tempo Segurança, Lda., pelo valor de 25.887,60 euros, acrescido de IVA à taxa 
inteiro, para o trabalho administrativo e operativo da Comurbeiras.legal em vigor e prazo de 30 dias.

Harcane – Indústria Portugal, Unipessoal, Lda.20. 22/08/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a 
empreitada de requalificação da Rua e Largo das Portas do Sol e criação do Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da 
miradouro e relógio de sol – freguesia de Santa Maria, à empresa Valério & Covilhã e a empresa Harcane – Indústria Portugal, Unipessoal, Lda, tendo 
Valério – Terraplenagem e Construção Civil, Lda., pelo valor de 84.489,98 como objecto a requalificação urbana da área envolvente ao pavilhão da 
euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de 150 dias. empresa, sito no lote 106 do Parque Industrial do Tortosendo.
21. 22/08/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a ICOVI – Autorização de empréstimo
empreitada de trabalhos de drenagem e de ampliação da rede exterior de Autorizar a ICOVI – Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, EEM a 
incêndios na piscina do Teixoso, à empresa Constrope – Construções, SA., contrair um empréstimo no valor de 8.305.196,65 euros, para suprir o 
pelo valor de 8.920,68 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo financiamento próprio respeitante à candidatura apresentada ao Programa 
de 15 dias. Operacional de Valorização do Território para o projecto de investimento 

de abastecimento de água em alta ao concelho da Covilhã.22. 02/09/2011 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a 
concepção, fornecimento, instalação, configuração e certificação de infra- Aceitação de doações – rectificação
estrutura de rede de área local do Museu de Arte Sacra à empresa Decunify Aprovar a rectificação da deliberação tomada na reunião de 01/02/2008, 
- Soluções de Comunicação, SA, pelo valor de 11.600,00 euros e prazo de sob a epígrafe g) Aceitação de Doações – Contratos de Obras de 
execução de 20 dias, bem como aprova a minuta do respectivo contrato. Urbanização, ponto 2, em cujo texto deve ler-se “Quinta do Reboleiral”.

Expropriações
Ratificar os despachos do Senhor Vice-Presidente Paulo Rosa: Ratificar o acordo escrito celebrado em 12/08/2011 com José Rogério 
1. 22/07/2011 - Prorroga, por seis dias, a contar da publicação no Diário Alves da Silva para desocupação do 1.º andar, do edifício n.º 66 da Rua 
da República, o prazo de entrega das propostas, face à apresentação de Marquês D'Avila e Bolama.
novo mapa de quantidades, na sequência dos erros e omissões do projecto Cancelamento de adesões
para a construção do edifício Welcome Center.

Cancelar as adesões à Associação de Consumidores de Portugal e à 
2. Prorroga o prazo de entrega das propostas, face à apresentação de novo Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 
mapa de quantidades, na sequência dos erros e omissões do projecto para a revogando as deliberações tomadas em 16/03/1993 e 05/05/2000, 
Requalificação do Cruzamento da Rua Marquês d'Ávila e Bolama com respectivamente, com efeitos a contar da data desta deliberação.
Rua José Ramalho. Atribuição de Licença de Táxi para a freguesia de Cortes do Meio

Homologar o relatório final da audiência de interessados/concorrentes à 
Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros: atribuição de licença de exercício da indústria de transportes de aluguer em 

automóvel ligeiro de passageiros para a Freguesia de Cortes do Meio e, 1. 18/07/2011 - Aprova a 11ª. Alteração ao orçamento da despesa e plano 
consequentemente, atribuir a respectiva licença à empresa TrilhoLivre, plurianual de investimentos do ano de 2011.
Transportes, Lda., que deve ser notificada a proceder ao licenciamento do 2. 02/08/2011 - Aprova a minuta de contrato de locação de 
veículo.estabelecimento comercial Snack-Bar da Central de Camionagem da 
Taxa de ocupação de subsolo – rede de gásCovilhã, adjudicado à empresa Tábua de Petiscos, Lda, na sequência da 

adjudicação por deliberação de 17/06/2011. Aprovar o estudo económico-financeiro subjacente à proposta de alteração 
da taxa municipal referente à instalação de tubagens de abastecimento 3. 08/08/2011 - Aprova a minuta do contrato do Fornecimento do 
público de gás mencionada no nº. 2 do artº. 17º. do Regulamento e Tabela Projecto Técnico de Remodelação do Teatro-Cine da Covilhã, adjudicado 
de Taxas, Compensações e Outras Receitas, publicado na 2ª. Série do à empresa Manuel Graça Dias + Egas José Vieira – Arquitectos 
Diário da República nº. 71, de 13/04/2010, fixando o respectivo valor em Contemporânea, Lda., na sequência da adjudicação por deliberação de 
9,28 euros.01/07/2011.

22 de Setembro de 2011

Junta de Freguesia Objectivo Verba a transferir 

Sobral de S. Miguel Limpeza de uma faixa de contenção 8.350,00 euros + IVA 
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Submeter a proposta a apreciação pública pelo prazo de 30 dias, nos termos 5.3  DEPARTAMENTO DE URBANISMO
do disposto no artº. 118º. do Código do Procedimento Administrativo.

LoteamentosAbertura de procedimento concursal para recrutamento de Técnico 
Superior – área de Design Procº. nº. 422 – Somague P.M.G. – Promoção e Montagem de Negócios, 

SA Aprovar o início do procedimento concursal comum para a constituição de 
Autorizar a libertação da caução prestada sob a forma de garantia bancária relação jurídica de emprego público por tempo determinado, para 
emitida pelo Banco Comercial Português, no contrato de obras de ocupação de 1 posto de trabalho da categoria/carreira de Técnico Superior 
urbanização do loteamento sito no Bairro do Cabeço, freguesia de 

(área de Design) e nomear o Júri do procedimento. Tortosendo, titulado pelo alvará de loteamento n.º 01/06, de 03/03/2006, 
Execução Orçamental do 2.º Trimestre de 2011 em nome de Somague P.M.G. – Promoção e Montagem de Negócios, SA.

Procº. Nº. 65 – Carlos Manuel da Fonseca Alçada Tavares Batista – Tomar conhecimento da situação financeira do Município e o grau de 
Quinta da Alâmpada - Boidobraexecução orçamental correspondente ao 2º. Trimestre de 2011.
Autorizar a redução de 25.128,41 euros, do valor da caução do contrato de Abertura de procedimento para contratação de docentes para as áreas 
obras de urbanização do loteamento titulado pelo alvará de loteamento nº. 

das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC´s) do 1º. Ciclo 11/87, em nome de Carlos Manuel da Fonseca Alçada Tavares Batista, 
do Ensino Básico ficando retido o montante de 19.142,80 euros para garantia de boa 

execução das obras ainda em falta e até à recepção definitiva.Aprovar as condições gerais do procedimento de contratação de 
Procº. Nº. 397 – Massa Insolvente da RFL – Construções e docentes para leccionarem as disciplinas constantes do Programa de 
Empreendimentos Turísticos, SA – Quinta da Estremila ou Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º. Ciclo do Ensino Básico 
Escabelados – Tortosendodo ano lectivo 2011/2012 e determinar o seu início na modalidade de 
 Declarar a caducidade da licença de loteamento emitida em 20/01/2003, prestação de serviços ao abrigo do disposto no artº. 35º. da Lei nº. 12-
titulada pelo alvará de loteamento com obras de Urbanização nº.1/03, nos A/2008, de 27 de Fevereiro, na redacção dada pela Lei nº. 3-B/2010, de 
termos do disposto na alínea d) do nº. 3 do artº. 71º. do Dec. Lei nº. 555/99, 

28 de Abril, e em observância das regras da contratação pública de 16/12, republicado pelo Dec. Lei nº. 26/2010, de 30/03, a qual, nos 
constantes do Dec. Lei nº. 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Dec. termos do disposto no nº. 7 do artº. 71º. do mesmo Regime Jurídico, não 
Lei nº. 278/2009, de 2 de Outubro. produzirá efeitos relativamente aos lotes para os quais tenha sido aprovado 

pedido de licenciamento para obras de edificação ou tenha sido Programa Comemorativo do 141º. Aniversário da elevação da Covilhã 
apresentada comunicação prévia da realização dessas obras.a Cidade
Accionar a caução prestada para garantia da boa execução das obras de Aprovar o Programa Comemorativo do 141º. Aniversário da elevação da urbanização, no valor actual de 139.540,07 euros, nos termos do disposto 

Covilhã a Cidade e a proposta do Senhor Presidente de atribuição de no nº. 4 do artº. 87º. do Dec. Lei nº. 555/99, de 16/12, republicado pelo Dec. 
distinções a personalidades, pelos relevantes serviços prestados ao Lei nº. 26/2010, de 30/03, interpretado conjuntamente com o artº. 84º. do 
Concelho. mesmo Regime Jurídico.

Procº. Nº. 390 – Poldras Construções, Lda. – Quinta do Chorão ou 
Quinta da Corredoura ou Quinta das Rosas - Conceição5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 
Autorizar a libertação da caução prestada sob a forma de garantia bancária 
emitida pela Caixa Geral de Depósitos, no contrato de obras de 
urbanização do loteamento sito em Quinta do Chorão ou Quinta da Recepções Provisórias
Corredoura ou Quinta das Rosas, freguesia de Conceição, titulado pelo Homologar os autos de recepção provisória das seguintes obras:
alvará de loteamento n.º 08/01, de 26/06/2001, em nome de Poldras 

Ampliação da Cobertura da Bancada do Complexo Desportivo da Covilhã. Construções, Lda. 
Numeração de edifíciosImpermeabilização da Envolvente nos Arruamentos Confinantes e 
Atribuir o número 9 de polícia ao edifício em construção localizado na Rua Alteração da Iluminação do Edifício do Museu do Queijo - Peraboa. 
da Vinha Velha, Refúgio, freguesia de Boidobra, prédio inscrito na Requalificação de Arruamentos Confinantes com a Igreja Matriz de Orjais. 
respectiva matriz sob o art.º 1505º., descrito na Conservatória do Registo 

Recepções Definitivas Predial da Covilhã sob o nº. 957, propriedade de Agostinho Aires Pereira.
Homologar os autos de recepção definitiva das seguintes obras:

5.5- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E Execução de Estruturas em Edifício Municipal, na Rua do Meio - Covilhã
DESPORTO

Pavimentação no Bairro da Cruz, Ferro

Contas Finais Habitação Social
Aprovar as contas finais das seguintes empreitadas: Autorizar a permuta de habitação a António da Cruz e anular a atribuição 

de habitação a Maria da Conceição Mendes dos Reis Silveira.Ampliação da Cobertura da Bancada do Complexo Desportivo da Covilhã
Rancho Folclórico do OurondoImpermeabilização da envolvente nos Arruamentos Confinantes e 
Conceder ao Rancho Folclórico do Ourondo um subsídio no valor de Alteração da Iluminação do Edifício do Museu do Queijo - Peraboa
2.500,00 euros, para comparticipação nos custos inerentes à participação 

Empreitada de Requalificação de Arruamentos Confinantes com a Igreja no evento Mondial des Cultures de Drummondville, Québec – Canadá.
Matriz de Orjais Rancho Folclórico de Unhais da Serra
Trânsito e Sinalização Conceder ao Rancho Folclórico de Unhais da Serra um subsídio no valor 

de 1.000,00 euros, como apoio à realização do XXIII Festival de Folclore Aprovar o estudo de regulamentação de trânsito e a colocação de 
da Vila de Unhais da Serra.sinalização vertical, na Rua do Casaínho e Largo da Padaria (Zona 
Filarmónica Recreativa Eradenseenvolvente ao Museu do Queijo) – Freguesia de Peraboa.
Conceder à Filarmónica Recreativa Eradense um subsídio no valor de Aprovar o estudo de regulamentação de trânsito e a colocação de 
500,00 euros, como apoio à realização da VI Grande Corrida de Carrinhos sinalização vertical e marcação horizontal, na Rua das Almas - Freguesia 
de Rolamentos.

de Canhoso.

Centro de Acolhimento e Interpretação Arqueológica da Senhora das Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de igual 
Cabeças – Orjais - Declaração de Interesse Municipal teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E eu Graça 

Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Administração Aprovar o projecto técnico e declarar de interesse municipal o Centro de 
Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.Acolhimento e Interpretação Arqueológica, sito em Senhora das Cabeças, 

freguesia de Orjais.
Paços do Município da Covilhã, aos 13 de Setembro de 2011.Remeter o processo à Assembleia Municipal da Covilhã, para os mesmos 

feitos, nos termos da alínea a) do nº. 6 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
O Presidente,Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro. Carlos Pinto
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EDITAL Aquisições por via do direito privado
Adquirir pelo montante de 50.000,00 euros, o prédio urbano sito na Rua 
Conselheiro Pedroso dos Santos, nº. 167, freguesia de São Martinho, com a Pedro Miguel dos Santos Farromba, Vice-Presidente da Câmara 

2área coberta de 60,00 m , inscrito na matriz sob o artº. 86º. e descrito na Municipal da Covilhã.
Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº. 1296/20110725.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei nº 
Doação de viatura ao Grupo Humanitário Dadores de Sangue da 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-
Covilhã

A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em reunião 
Doar ao Grupo Humanitário Dadores de Sangue da Covilhã, a viatura 

ordinária pública realizada em 16 de Setembro de 2011, tomou as 
marca Renault, modelo JE-Espace, matrícula 55-97-MM, registada na 

seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa: Conservatória do Registo Automóvel a favor do Município e autorizar as 
despesas com a escritura pública e mudança do título de registo de 

 4 . DESPACHOS propriedade.
Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros: Pedido de isenção de IMT

Emitir parecer negativo sobre o pedido de isenção de IMT apresentado pela 1. 06/09/2011 - Aprova a minuta do contrato da empreitada de reconstrução 
empresa HARCANE – Indústria Portugal, Lda. junto da Direcção Geral de um muro de suporte na Travessa da Rua Manuel Conde, freguesia de 
dos Impostos – Serviço de Finanças da Covilhã. Vale Formoso, adjudicada à empresa Valério & Valério – Terraplenagens e 
Protocolos de delegação de actos de competência da Câmara Construção Civil, Lda. por deliberação de 09/09/2011.
Municipal nas Juntas de Freguesia2. 06/09/2011 – Aprova a minuta do contrato da empreitada de 
Aprovar a celebração de protocolo de delegação de acto da competência da remodelação do edifício para Museu de Arte Sacra, adjudicada a Joaquim 
Câmara Municipal na Junta de Freguesia a seguir mencionada, com o Dias Costa por deliberação de 09/09/2011.
objectivo e transferência de meios financeiros, a seguir indicados:

3. 06/09/2011 – Aprova a minuta do contrato da empreitada de trabalhos de 
drenagem e de ampliação da rede exterior de incêndios da piscina de 
Teixoso, adjudicada à empresa Constrope, S.A. por deliberação de 
09/09/2011.

Protocolos de colaboração
5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, Aprovar a celebração do protocolo entre o Município da Covilhã e o Aero 
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS Clube da Covilhã tendo como objecto a cedência do uso, em regime de 
Abertura de procedimento concursal para recrutamento de 2 comodato, de instalações municipais sitas na Quinta da Alâmpada e no 
Assistentes Técnicos edifício da Central de Camionagem.
Aprovar o início do procedimento concursal comum para a constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para 5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 
recrutamento de 2 postos de trabalho da categoria/carreira de Assistente Recepções Provisórias
Técnico. Homologar o auto de recepção provisória da obra de Construção de um 

muro de suporte à Rua do Vale, freguesia de Verdelhos.Renovação de contratos
Contas FinaisRenovar, por um ano, o contrato de trabalho a termo certo celebrado com 
Aprovar a conta final da Empreitada de Construção de um muro de suporte Francisco Manuel do Rosário Fernandes, para o desempenho de funções de 
à Rua do Vale, freguesia de Verdelhos.Assistente Operacional – Auxiliar Administrativo.
Planos de Segurança e SaúdeComissões de Vistoria
Aprovar o Plano de Segurança e Saúde e o Plano de Prevenção e Gestão de Aprovar a constituição e a composição das seguintes Comissões de 
Resíduos de Construção e Demolição para a execução da obra de Vistorias:
Construção do Elevador do Parque da Goldra.I - Comissão de Vistoria para Recepção de Obras de Urbanização em 
Trânsito e SinalizaçãoLoteamento
Aprovar o corte de trânsito na estrada municipal 512, por motivo de obras, Responsável: Eng.º Joaquim Carrilho, Departamento de Obras
encarregando os Serviços de procederem à divulgação desta interrupção Membros Efectivos:
através dos meios habituais, e a colocação da sinalização adequada.- Eng.º Jorge Maurício, Empresa Municipal ADC
Transportes Colectivos Urbanos da Grande Covilhã – Alteração do - Eng.º Alves da Silva, Departamento de Obras
terminal 1Membros Suplentes:
Mudar para a Praça do Município, com início no dia 19/09/2011, o local do - Engª. Luísa Martins, Departamento de Obras
Terminal 1 do Serviço Público de Transportes Colectivos Urbanos da - Eng.º Hugo Ramos, Empresa Municipal ICOVI
Grande Covilhã localizado na Rua António Augusto de Aguiar, excepto às - Arqt.º Guerra Tavares, Departamento de Obras
sextas-feiras e aos sábados, das 5,00 às 13,00 horas, encarregando os II - Comissão de Vistoria de Segurança e Salubridade
serviços de divulgarem as alterações através dos meios habituais.Responsável: Eng.º Joaquim Carrilho, Departamento de Obras

Membros Efectivos:
5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E - Engª. Luísa Martins, Departamento de Obras
DESPORTO - Paula Torrão, Departamento de Obras
Protocolos de colaboraçãoMembros Suplentes:
Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da - Arqt.º Jorge Carlos, Departamento de Obras
Covilhã e o Gimnásio Clube da Covilhã, tendo como objecto a - Arqt.º Guerra Tavares, Departamento de Obras
requalificação da sede social desta associação, com a comparticipação da - Eng.º Alves da Silva, Departamento de Obras
Câmara Municipal no montante de 29.520,00 euros.III - Comissão para vistorias de utilização, habitabilidade e propriedade 
Conceder à Delegação da Cruz Vermelha da Covilhã, um subsídio no valor horizontal, nas casos em que seja decidido haver prévia vistoria para a 
de 4.000,00 euros, para custear a aquisição de uma tenda de emergência emissão da licença:
para a continuação da prestação de serviços de qualidade, face às Responsável: Arqt.º Jorge Carlos, Departamento de Obras
necessidades cada vez mais prementes da população.Membros Efectivos:
Grupo Desportivo e Recreativo Unidos do Lameirão- Engª. Luísa Martins, Departamento de Obras
Conceder ao Grupo Desportivo e Recreativo Unidos do Lameirão um - António Carrola, Departamento de Obras
subsídio no montante de 7.500,00 euros, para o desenvolvimento das suas Membros Suplentes:
actividades estatutárias.- Arqt.º Guerra Tavares, Departamento de Obras
Sociedade de São Vicente de Paulo – Conselho de Zona da Covilhã- Paula Torrão, Departamento de Obras
Conceder ao Conselho de Zona da Covilhã da Sociedade de S. Vicente de 

- Eng.º Joaquim Carrilho, Departamento de Obras Paulo um subsídio no valor de 1.850,00 euros, para apoio nas despesas 
Sinistralidade Automóvel inerentes à água, luz, gás, medicamentos, alimentação, entre outras, das 

famílias mais carenciadas, no âmbito da política de acção social Tomar conhecimento da sinistralidade automóvel com veículos 
desenvolvida pelo Município.municipais durante o mês de Agosto de 2011.

22 de Setembro de 2011

Junta de Freguesia Objectivo 
 

Verba a transferir 

 
Peraboa 

Elaboração e colocação de legenda, brasão para a sede da Junta de Freguesia, 
placa para o Jardim de Infância e legenda para o Restaurante Casa dos 
Mestres, em chapa de aço cortem de 3 mm, com pernos de afastamento. 

 
2.180,00 euros + IVA 
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22 de Setembro de 2011

Habitação Social Medidas Preventivas
Aprovar a transmissão do arrendamento do fogo de habitação social sito na 

Artigo 1.ºUrbanização das Nogueiras, Bloco 10 r/c dtº. - Teixoso a favor de Luísa 
Âmbito TerritorialMaria Ramos Moura Moreira e atribuir habitações aos munícipes Carlos 

Para a área do Plano de Pormenor da UOPG 5 da Grande Covilhã, são Alberto Casteleira Rabasquinho, Carlos Varandas Gregório e Cátia Sofia 
estabelecidas “medidas preventivas de tipo A” e “medidas preventivas de Fernandes Franco.
tipo B”, conforme delimitado na planta em anexo.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 
Artigo 2.º

Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Administração 
Âmbito Material

Geral Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de 
1 - Na área delimitada na planta em anexo e identificada como área sujeita a Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.

“medidas preventivas de tipo A”, estão sujeitas a parecer vinculativo da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro as 

Paços do Município da Covilhã, aos 19 de Setembro de 2011 seguintes acções conducentes à concretização do projecto PIN:
a) Operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, de 

O Vice-Presidente, ampliação, de alteração e de reconstrução, com excepção das que 
Pedro Miguel dos Santos Farromba estejam isentas de procedimento de licenciamento ou comunicação 

prévia;
b) Trabalhos de remodelação de terrenos;
c) Obras de demolição de edificações existentes, excepto as que, por 

regulamento municipal, possam ser dispensadas de licença ou 
autorização;

AVISO d) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto 
vegetal.

2 - Na área delimitada na planta em anexo e identificada como área sujeita a CARLOS PINTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA 
“medidas preventivas de tipo B”, são interditas as seguintes acções:COVILHÃ:

a) Operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, de Torna público, que a 29 de Julho de 2011, sob proposta da Câmara 
ampliação, de alteração e de reconstrução, com excepção das que Municipal da Covilhã, foram aprovadas em sessão de Assembleia 
estejam isentas de procedimento de licenciamento ou comunicação Municipal, pelo prazo de 2 anos, a suspensão parcial do Plano de 
prévia;Urbanização da Grande Covilhã (PUGC) e o estabelecimento de medidas 

b) Trabalhos de remodelação de terrenos;preventivas, no âmbito da elaboração do Plano de Pormenor da UOPG 5 da 
c) Obras de demolição de edificações existentes, excepto as que, por Grande Covilhã.

regulamento municipal, possam ser dispensadas de licença ou A suspensão parcial do PUGC, determinada para a zona onde se pretende 
autorização;instalar um projecto de Potencial Interesse Nacional (PIN), conforme 

d) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto delimitado em planta anexa, suspende as normas estabelecidas no n.º 3 
vegetal.

dos artigos n.º 25.º, n.º 26.º e n.º 27.º do Regulamento do PUGC, ao 
Artigo 3.º

abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 100.º do regime jurídico 
Âmbito Temporal

dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT) estabelecido pelo 
As “medidas preventivas de tipo A” e as “medidas preventivas de tipo B” Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, na redacção dada pelo 
vigoram pelo prazo de dois anos, prorrogáveis por mais um ano e caducam 

Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro, passando a vigorar nessa com a entrada em vigor do Plano de Pormenor da UOPG 5 da Grande 
área o Plano Director Municipal. Fundamentam a suspensão a existência Covilhã.
de circunstâncias excepcionais resultantes da alteração significativa das Artigo 4.º
perspectivas de desenvolvimento económico e social local, Regime aplicável
designadamente, a necessidade de instalação do projecto PIN – um data Às medidas preventivas estabelecidas neste regulamento administrativo 
center da Portugal Telecom para aquela área, cujas especificidades aplica-se o regime constante dos artigos 107.º a 116.º do Decreto-Lei n.º 
técnicas impõem uma solução que não se coaduna com as normas 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, 
urbanísticas estabelecidas no PUGC, e agora suspensas. de 20 de Fevereiro.

Artigo 5.ºNos termos do disposto no n.º 8 do art. 100.º do RJIGT, a suspensão parcial 
Entrada em vigordo PUGC implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas 

As “medidas preventivas de tipo A” e as “medidas preventivas de tipo B” preventivas para a mesma área, pelo que face à urgência de concretização 
entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da do projecto PIN, estas terão natureza antecipatória.
República.Para a área remanescente do Plano de Pormenor são estabelecidas medidas 
Área sujeita a suspensão parcial do PUGC e áreas sujeitas a medidas preventivas de natureza proibitiva, ao abrigo do n.º 1 do art. 107.º do 
preventivas de tipo “A” e de tipo “B”, no âmbito da elaboração do Plano de RJIGT, face à necessidade de salvaguardar a concepção do modelo de 
Pormenor da UOPG 5 da Grande Covilhãdesenho urbano, de iniciativas urbanísticas avulsas, que possam pôr em 

causa o desenvolvimento do Plano e, em especial, do projecto PIN.
Assim, a área objecto do Plano de Pormenor da UOPG 5 da Grande 
Covilhã fica sujeita, respectivamente, a “medidas preventivas de tipo A” e 
a “medidas preventivas de tipo B” de acordo com o delimitado em planta 
anexa.
Para a área abrangida pelas “medidas preventivas de tipo A”, de natureza 
antecipatória, e nos termos do n.º4 do artigo 107.º do RJIGT, ficam 
sujeitas, a parecer vinculativo da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, as acções conducentes à 
concretização do projecto PIN, em concreto, o licenciamento das 
respectivas operações urbanísticas.
Para a área abrangida pelas “medidas preventivas de tipo B”, de natureza 
proibitiva, ficam impedidas as acções previstas no n.º4 do artigo 107.º do 
RJIGT.

E para constar se publica o presente e outros de igual teor que vão ser Nos últimos quatro anos, não foram estabelecidas medidas preventivas 
afixados nos lugares públicos do costume e publicitados nos termos legais.para as áreas em causa.

 Assim, em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 109.º conjugado Paços do Concelho da Covilhã, 02de Agosto de 2011.
com as alíneas e) e f) do n.º 4 do artigo 148.º do RJIGT, se publica o 
presente, bem como o texto das medidas preventivas e a planta de O Presidente da Câmara Municipal
delimitação.

Carlos Pinto

- DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E   
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
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22 de Setembro de 2011

                                                                                                        

      

Processo

Data Tipo Resultado Nº Data Entrada Nº

2011-09-08 Des Indeferido 4675/11 2011-07-29 192/09 Carlos Manuel Patricio Pinto                                                   
Rua da Fonte Grande 1º Dtº

Rua Direita - Boidobra                                                                                        
Reconstrução/Ampliação

Autorização de utilização para um salão de 
cabeleireira

2011-08-30 Des Indeferido 5850/10 2010-08-20 86/01 Valdecir Bittencourt                                                             

  Ponte Martin In Colo 1 - São Martinho

Sítio do Lagoeiro/Quinta da Boavista "Jardim do Lago"  - Santa Maria            

Arranjos exteriores e estabelecimentos de restauração 

Ampliação de edíficação

2011-08-30 Des Deferido 4143/11 2011-07-07 48/11 António Manuel Marques Esteves                                             
Rua da Carreira, Nº 7  - Cortes do Meio

Sítio da Meirinha - Boidobra                                                               
Apresentou elementos

Projecto de arquitectura

2011-08-30 Des Deferido 3479/11 2011-06-02 58/92 Adelaide Santos Silva                                                           
Rua Lanteiros Lote 8 - 2ºDrt. Quintelo

Rua do Fundo do Lugar - Sobral de São Miguel                                    
Averbamento de processo

Pedido de licença especial para conclusão de obras

2011-08-31 Des Deferido 4747/11 2011-08-02 1150/09 Conceição Oliveira Abrantes Cruz                                             
Travessa do Menino Jesus, 5 - Vales do Ri o

Travessa do Menino Jesus Nº 7 - Vales do Rio                                     
Pedido de prorrogação de prazo

Pedido de prorrogação

2011-08-31 Des Deferido 3198/11 2011-05-24 36136 Belarmina Guilherme Ferreira Pissarra                                         
Av. 1 de Maio - N 166 - Domin guiso

Sítio da Eira Velha - Dominguiso                                                         

Exposição

Dispensa da apresentação do projecto de estudo de 
comportamento térmico

2011-09-02 Des Indeferido 3240/11 2011-05-25 282/88 Rui Fernandes Vilela Lopes                                                      
Rua Conde da Ericeira, Bloco 7 - 3º Esq. - Santa Maria

Casal Dois - Tortosendo                                                                    
Audiência prévia por escrito

Construção de anexo (legalização)

2011-09-05 Des Deferido 3284/11 2011-05-26 162/10 Patrocinia Pereira Marcelino Correia                                        
Rua 30 de Junho, 51 -  Cantar Galo

Chaos - Verdelhos                                                                             
Exposição

Pedido de prorrogação de prazo para cumprimento 
de notificação

2011-09-02 Des Deferido 5264/11 2011-09-02 682/10 Carlos Alberto dos Santos                                                    

Estrada do Dominguiso - Sítio do Ameal - 1º Dtº - Tortosendo

Rua Pedro Alves Nº 5 77 A 83 - São Martinho                                      

Averbamento do processo

Averbamento de processo

2011-09-02 Des Deferido 3199/11 2011-05-24 46982 Silvestre de Matos Varanda                                                       
Travessa da Amoreira, Nº 4 - Dominguiso

Rua do Casainho - Dominguiso                                                              
Apresentação de elementos

Alteração e ampliação de edifício multifamiliar

2011-09-02 Des Deferido 4072/11 2011-07-04 44/07 José Augusto Costa Valezim                                                  
Quinta do Covelo - São Pedro

Quinta da Pera Longa Nº 18 - Tortosendo                                            
Pedido de isenção de gás

Isenção de apresentação de projecto de gás

2011-09-06 Des Deferido 5277/11 2011-09-02 121/09 José Nunes Bento, Rui Daniel Ramos Martins e Cristovão 

Candeias, SOC. CIV. Irregular                                                
Largo de Santo António, Bloco 3 R/C Esq.

Calçada de S.Martinho Nº 32, a 34 - São Martinho                                

Apresentação de elementos

Ampliação de edificação

2011-09-06 Des Deferido 4597/11 2011-07-27 234/07 Aurélio Miguel Nogueira de Matos                                         
Rua das Amoreiras, Nº 49 R/C - Teixoso

Sítio do Pio-Gibaltar - Teixoso                                                            
1º Prorrogação da licença de edificação

Edíficação prorrogada do alvará de licença de 
construção 60/07

2011-09-06 Des Deferido 2072/11 2011-04-01 72/08 António Afonso Costa                                                          
R. Direita da Borralheira, 4-1 - Verdelhos

Estrada Municipal - Verdelhos                                                                  
Comunicação prévia

Pedido de isenção da apresentação do projecto de 
gás

2011-09-06 Des Indeferido 7716/10 2010-11-09 102/10 Francisco Manuel Teixeira Gomes                                        
Rua da Lameira, 26 - Peraboa

Rua de São Sebastião - Peraboa                                                          
Pedido de prorrogação de prazo

Reconstrução/ampliação de um edifício

2011-09-09 Des Deferido 5140/11 2011-08-26 119/11 Anabela Saraiva Neto Morais                                                
Estrada Municipal 501 cx 3

Quinta da Varzea - Teixoso                                                                
Apresentação de elementos

Construção de moradia e muros de vedação

2011-09-09 Des Deferido 5300/11 2011-09-05 41/10 Carlos Manuel Pina Batista                                                   
Rua Conselheiro Pequito Nº 73 Dtº

Rua das Laranjeiras - Vale Formoso                                                      
Apresentação de elementos

Averbamento de substituição de técnico

2011-09-09 Des Deferido 4465/11 2011-07-21 279/07 João Campos Mendes da Silva                                              
Rua Julio Dinis, 67 R/C B

Sítio do Carvalhal - Orjais                                                                  
Pedido de isenção

Pedido de isenção da apresentação do projecto de 
instalação de gás

2011-09-08 Des Indeferido 4674/11 2011-07-29 192/09
Carlos Manuel Patrício Pinto                                                
Rua da Fonte Grande 1º Dtº                                         

Rua Direita - Boidobra                                                                                        
Reconstrução/Ampliação

Prorrogação de prazo para execução da obra

2011-09-10 Des Deferido 4511/11 2011-07-25 256/07

Covialvi - Construções, Lda.                                                  

Parque Industrial Tortosendo Lote 75 Rua E - Unhais da Serra        

Quinta do Pinheiro Lote 5 - Santa Maria                                               

Audiência prévia por escrito                                                                           

Projectos de engenharia de especialidades

2011-09-12 Des Deferido 5282/11 2011-09-05 419/98
Maria Hermínia Gomes de Melo Lopes                                   
Rua do Chao da Fonte, Nº 6 - R/C - Dominguiso

Rua Chao da Fonte - Dominguiso                                                        
Apresentação de elementos

Licenciamento - Projecto de arquitectura

2011-09-09 Des Deferido 4713/11 2011-08-01 123/10
Filipe José Daniel Varandas Antunes                                      
Rua Eira do Jardim, Lote 12 - Dominguiso

Sítio do Cardal - Dominguiso                                                              
Pedido de isenção de gás

Isenção de gás

2011-09-09
Des Deferido 4922/11 2011-08-10 83/08 Cândida Maria Carmo Martinho                                             

Cabeço da Ponte Nº 18
Rua do Ribeiro - Unhais da Serra                                                        
Apresentação de projectos de especialidades

Projectos de engenharia de especialidades

2011-09-12
Des Deferido 5137/11 2011-08-25 515/88 Joaquim Alberto Fernandes Gonçalves                                   

Rua Cidade de Caceres Nº 18 - A
Rua Cidade Caceres, 18 - A - Conceição                                              
Prorrogação de prazo

Prorrogação de prazo para entrega de elementos

2011-09-12
Des Deferido 5002/11 2011-08-18 381/98 Maria Jesus Valezim Branco Mansord                                    

Rua Comendador Campos Melo, Nº 95 1
Sítio da Ameixoeira - Paul                                                                  
Prorrogação de prazo

Prorrogação de prazo

2011-09-09
Des Deferido 4410/11 2011-07-20 27/11 José Manuel Pinto Sebastião                                                 

Travessa do Espirito Santo - 19 - Ferro

Sítio da Capela - R. Luis de Sousa Rodrigues - Ferro                            
Apresentação especialidades

Projectos de engenharia de especialidades

2011-09-09
Des Deferido 4412/11 2011-07-20 27/11 José Manuel Pinto Sebastião                                                 

Travessa do Espirito Santo - 19 - Ferro
Sítio da Capela - R. Luis de Sousa Rodrigues - Ferro                            
Pedido de isenção de gás

Isenção de gás

2011-09-09

Des Deferido 4087/11 2011-07-04 43/11 Carla Susana Freches Raposo                                                   

Rua Escola Velha Nº 7 R/C

Rua Direita Nº 38 - Dominguiso                                                          

Pedido de isenção de apresentação de projecto de especialidade 
da rede de gás

Isenção de gás

2011-09-14

Des Deferido 5151/11 2011-08-26 452/05 Harcane - Indústria Portugal, Lda.                                          

Parque Indústrial do Tortosendo Rua D, Lote 106 - Tortosendo

Garroncheiro - Zona Indústrial do Tortosendo Lote 106 - Tortosendo         

Construção de um pavilhão industrial

Averbamento do processo de obras

2011-09-14
Des Deferido 5456/11 2011-09-13 119/11 Anabela Saraiva Neto Morais                                                

Estrada Municipal 501 cx 3

Quinta da Varzea - Teixoso                                                                
Construção de uma moradia unifamiliar

Licenciamento dos projectos de engenharia das 
especialidades

2011-09-14
Des Deferido 4958/11 2011-08-12 27049 Manuel Alberto de Almeida Ramos                                        

Largo Professor Luís da Fonseca - Paul
Largo Prof. Luís da Fonseca - Paul                                                       
Prorrogação de prazo - 90 dias

Pedido de prorrogação

2011-09-15
Des Indeferido 3137/11 2011-05-20 46180 José Silva Calado Valente                                                       

Sítio da Portelinha
Sítio da Portelinha - Erada                                                                  
Audiência prévia por escrito

Projecto de alterações regularização

2011-09-14
Des Indeferido 5108/11 2011-08-24 17/11 João Manuel de Jesus Bernardo                                            

Sítio da Barreira - Vila do Carvalho
Sítio da Barreira - Vila do Carvalho                                                      
Prorrogação de prazo

Prorrogação de prazo

2011-09-17
Des Deferido 5468/11 2011-09-13 204/90 Schenker - Transitários, S.A                                                

Estrada Nacional 115-5
Parque Industrial da Covilhã Lote Nº 6 - Conceição                               
Pedido de averbamento de titular de processo

Averbamento de processo

Requerente Principal / Residência

                                                               

Local da Obra / Descrição

                                           

Resumo da Informação

- DEPARTAMENTO DE URBANISMO Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n. 442/91, de 15 de Novembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº. 6/96, de 31 de Janeiro, ficam 
notificados os restantes proprietários dos lotes constantes do alvará, para se 

EDITAL pronunciarem, sobre a alteração indicada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado a partir da data de afixação do presente edital.

ALTERAÇÃO AO LICENCIAMENTO DO LOTEAMENTO SITO EM O procedimento de alteração consta do processo n.º 307 que está disponível, 
MOUTAS, FREGUESIA DE UNHAIS DA SERRA, TITULADO para consulta, no Departamento de Urbanismo desta Câmara Municipal, 

PELO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 1/97 localizado na Praça do Municipio, Edifício Centro Cívico nº. 3-A R/Chão 
em Covilhã, nos dias úteis de 2ª. a 5ª. Feira das 9 horas às 16 horas e à 6ª. 

Carlos Pinto, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Feira, das 9 horas às 11 horas, bastando para o efeito, solicitar-se o acesso 
Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo aos documentos ao gestor do procedimento.
27.º, em conjugação com o artigo 22.º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor vão ser 
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, afixados no local, nos lugares públicos de estilo, na Junta de Freguesia de 
que decorre pelo Departamento de Urbanismo desta Câmara Municipal, Unhais da Serra, no boletim municipal e na página da Internet deste 
procedimento de alteração à operação de loteamento titulada pelo alvará n.º Municipio.
1/97, sito em Mouta, freguesia de Unhais da Serra, requerido por JOSÉ O pedido foi submetido a discussão pública pelo prazo de 15 dias, através de 
LUIS CARVALHO ESTEVES, na qualidade de proprietário do Lote 28. aviso publicado na II Série do Diário da Republica n.º 168, de 1 de 

2A proposta consiste no aumento da área do lote 28 que passa de 50,00 m  Setembro de 2011.
2para 180,0 m  e da respectiva volumetria que é reduzida de 175,00 

3para150,00 m .
Covilhã e Paços do Município, 5 de Setembro de 2011.

Para efeitos do disposto no nº. 3 do artigo. 27º do Decreto-Lei nº. 555/99, de 
O Presidente,16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 
Carlos PintoMarço, da alínea d) do nº. 1 do artigo 70º do Código do Procedimento 
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