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- 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 nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã,
em reunião ordinária pública realizada em 20 de Abril de 2012, tomou
as seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:
4. DESPACHOS
Ratificar os despachos do Senhor Presidente:
1-20.02.2012 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
empreitada de remodelação no interior da Escola do 1.º Ciclo, em
Sobral de S. Miguel, à empresa Tecnat – Tecnologias de Acabamentos,
Ld.ª, pelo valor de 12.180,00 €, acrescido de IVA, e prazo de 60 dias.
2-09.03.2012 – Adjudica, na sequência de consulta ao Instituto
Geográfico Português (IGP), a prestação de serviços de homologação
da cartografia à escala 1:5000, correspondente a uma área aproximada
de 52 577 ha, no concelho da Covilhã, pelo valor de 13.256,00 €.
3-13.03.2012 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a
empreitada de Trabalhos a efectuar no âmbito do sistema de segurança
no Auditório Municipal, determina a abertura de concurso através de
procedimento por ajuste directo com consulta à empresa Tecnat,
Tecnologias de Acabamentos, Ld.ª, bem como aprova a constituição
do respectivo júri.
4-14.03.2012 – Aprova o caderno de encargos para a execução da obra
de execução da electrificação do campo polidesportivo de Vila do
Carvalho, determina a abertura de concurso através de procedimento
por ajuste directo com consulta à empresa Electro Belarmino, Lda.,
bem como aprova a constituição do respectivo Júri.
5-15.03.2012 – Determina, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º1
do artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º278/2009, de 02 de Outubro, a não adjudicação do
concurso público para a execução da obra de fornecimento de energia
eléctrica em M.T. (média tensão) e B.T.E. (baixa tensão especial) a
edifícios do Município da Covilhã, com fundamento de a Comurbeiras
- Comunidade Intermunicipal, da qual o Município da Covilhã faz
parte, ter iniciado procedimento de concurso, com a mesma finalidade,
envolvendo o conjunto dos Municípios que a integram, a
descabimentação da verba previamente cativa e a remessa do processo
ao Departamento de Obras.
6-15.03.2012 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a
execução da obra de remodelação do edifício da ex-central eléctrica
para armazém, serviços técnicos e administrativos das três divisões do
Departamento de Obras, determina a abertura de concurso através de
procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Valério &
Valério, Ld.ª, José Manuel Pinheiro Madaleno, Unip., Ld.ª, Botão
Bidarra, Ld.ª, Opsan, Ld.ª, Pavibel, Ld.ª, Joaquim Dias Costa, Virgílio
Roque, Ld,ª, António Ascensão Coelho & Filhos, SA, Sildicons,
Construção de Obras Públicas, Ldª., bem como aprova a constituição
do respectivo Júri.
7-15.03.2012 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a
execução da obra de adaptação e instalação da estrutura metálica e
cobertura para o parque de máquinas e viaturas municipais –
Freguesia de S. Pedro – Covilhã, determina a abertura de concurso
através de procedimento por ajuste directo com consulta às empresas
Martins da Cruz & Cruz II – Metalomecânica, S.A. e Soc. Construções
Guimar, SA, bem como aprova a constituição do respectivo Júri.
8-15.03.2012 – Aprova o convite e o caderno de encargos para a
execução da obra de remodelação de edifício sito na Corredoura para
apoio do pessoal operativo do Departamento de Obras, determina a
abertura de concurso através de procedimento por ajuste directo com
consulta às empresas Valério & Valério, Ld.ª, José Manuel Pinheiro
Madaleno, Uni., Ld.ª, Botão Bidarra, Ld.ª, Opsan, Ld.ª, Pavibel, Ldª.,
Joaquim Dias Costa, Virgílio Roque, Ld.ª, António Ascensão Coelho

& Filhos, S.A. e Sildicons, Construção de Obras Públicas, Ld.ª, bem
como aprova a constituição do respectivo Júri.
9-15.03.2012 - Aprova o convite, o caderno de encargos e o mapa de
medições para a execução da obra de Construção de Infraestruturas no
Loteamento da Megaestrutura, Freguesia de Boidobra – 2.ª Fase,
determina a abertura de concurso através de procedimento por ajuste
directo com consulta às empresas Valério & Valério, Ld.ª, José Manuel
Pinheiro Madaleno, Uni., Ldª., Botão Bidarra, Ldª., Opsan, Ldª.,
Pavibel, Ldª. e António Ascensão Coelho & Filhos, SA, bem como
aprova a constituição do respectivo Júri.
10-20.03.2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a
execução da obra de Construção do Canil Municipal no Tortosendo,
determina a abertura de concurso através de procedimento por ajuste
directo com consulta às empresas Valério & Valério, Ld.ª, Botão
Bidarra, Ld.ª, Pavibel, Ld.ª, António Ascensão Coelho & Filhos. SA,
Tecnat – Tecnologias de Acabamentos, Ld.ª, Sildicons – Construção de
Obras Públicas, Ld.ª e Virgílio Roque, Ld.ª, bem como aprova a
constituição do respectivo Júri.
11-28.03.2012 – Aprova o convite, o caderno de encargos e o mapa de
medições para execução da obra de Trabalhos a efectuar no Parque
Infantil da Quinta Branca – Boidobra, determina a abertura de
concurso através de procedimento por ajuste directo com consulta à
empresa CRP – Comércio e Reciclagem de Produtos, Ldª., bem como
aprova a constituição do respectivo Júri.
12-02.04.2012 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
empreitada da obra de drenagem pluvial no Largo do Pelourinho à
empresa Valério & Valério – Terraplenagens e Construção Civil, Lda.,
pelo valor de 19.876,60 €, mais iva, e prazo de execução de 30 dias.
13-10.04.2012 – Homologa a acta de análises de propostas e adjudica a
empreitada de adaptação e instalação da estrutura metálica e
cobertura para o parque de máquinas e viaturas municipais – freguesia
de S. Pedro - Covilhã, à empresa Martins da Cruz e Cruz II –
Metalomecânica, SA, pelo valor de 42.343,00 €, acrescido de IVA e
prazo de 60 dias.
14-11.04.2012 – Adjudica o fornecimento de refeições escolares à
empresa Papagaio Traquina, Unipessoal, Lda., pelo valor de 83.933,10
€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, correspondente ao período de
11 de Abril a 31 de Julho de 2012, fim do ano escolar em curso, de
acordo com as condições constantes das propostas apresentadas pelo
concorrente, sendo 850 refeições diárias, em 45 dias, ao preço de 1,79 €
nos Jardins de Infância e Escolas do 1º. ciclo do ensino básico, o que
perfaz o valor de 68.467,50 €, e 270 refeições diárias, em 32 dias, ao
preço de 1,79 € nos Jardins de Infância, no período de 18 de Junho a 31
de Julho, o que perfaz 15.465,60 €, ao abrigo das disposições
conjugadas do n.º1 do artigo 163.º do Código de Processo dos
Tribunais Administrativos e da alínea e) do n.º1 do artigo 24.º do
Código dos Contratos Públicos.
15-16.04.2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para
aquisição de serviços de colaboração no âmbito da estrutura do IMI –
Imposto municipal sobre imóveis, determina a abertura de concurso
através de procedimento por ajuste directo com consulta a Hugo
Rebordão, Sociedade Unipessoal, Lda., sob a forma de papel, bem
como aprova a constituição do respectivo Júri.
16-17.04.2012 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a
empreitada de execução da electrificação do campo do polidesportivo
de Vila do Carvalho, à empresa Electro Belarmino, Ldª., pelo valor de
13.906,00 €, acrescido de IVA e prazo de 30 dias.
Tomar conhecimento do Despacho nº12, de 16/04/2012, do Senhor
Presidente, do teor seguinte:
“No uso das competências conferidas pela Lei nº169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº5-A/2002, de 11
de Janeiro, e nos termos do disposto no nº5 do seu artigo 65º.,
conjugado com o artigo 140º. do Código de Procedimento
Administrativo,
Determino, com efeitos a partir da presente data, a revogação do
Despacho nº4/2011, de 16 de Março, que previa a rotatividade do
exercício da vice-presidência na Câmara Municipal da Covilhã.
5 de Maio de 2012

2

Mais determino, que a substituição legal do Presidente da Câmara, nas
suas faltas e impedimentos, seja conferida caso a caso, ao abrigo das
disposições conjugadas do nº3 do artigo 57º, do nº1 do artigo 69º e do
nº4 do artigo 70º., todas da Lei nº169/99, de 18 de Setembro,
republicada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro.
O presente despacho deve ser distribuído pelos membros da Câmara
Municipal e presente na próxima reunião ordinária do órgão, para
conhecimento”
Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros:
1-27.02.2012 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de fixação
da estrutura existente na cobertura do edifício sito na Corredoura –
Covilhã, adjudicado a Martins da Cruz & Cruz, SA, por deliberação
de 17/02/2012.
2-05.03.2012 – Aprova a minuta de contrato da empreitada de
remodelação no interior da Escola do 1.º Ciclo, em Sobral de S.
Miguel, adjudicado à Tecnat – Tecnologias de Acabamentos, Lda.
3-12.03.2012 - Aprova a minuta do contrato de aditamento de locação
do estabelecimento comercial Restaurante do Jardim do Lago, pelo
valor de 500,00 €/mês, adjudicado por deliberação de 02/03/2012.
4-13.03.2012 – Aprova a minuta do contrato da empreitada de
demolição de edifício sito na Rua José Espiga n.º14 - Covilhã,
adjudicado a António Ascensão Coelho & Filhos, SA., por
deliberação de 02/03/2012.
5-13.03.2012 – Aprova a minuta do contrato da empreitada de
execução de guardas mistas na Estrada Municipal 512, na Barroca
Grande, adjudicado a Valério & Valério – Terraplanagem &
Construção Civil, Ld.ª, por deliberação de 02/03/2012.
6-20.03.2012 – Aprova a minuta do contrato da empreitada de
reconstrução de um muro de suporte na Rua Vasco da Gama –
Covilhã, adjudicado a Botão Bidarra, Ld.ª, por deliberação de
16/03/2012.
7-28.03.2012 – Aprova a minuta do contrato da empreitada de
construção do Jardim Botânico de Montanha/trabalhos a mais,
adjudicado a Valério & Valério, Lda., por deliberação de 16/03/2012.
8-10.04.2012 - Aprova a minuta do contrato da empreitada de
conservação de uma fracção no edifício nº33 C – r/chão na Rua 6 de
Setembro, adjudicado a Joaquim Dias Costa, por deliberação de
16/03/2012.
9-11/04/2012 – Aprova a 8.ª alteração ao orçamento da despesa, plano
plurianual de investimentos e plano de actividades municipal do ano de
2012, documento apenso 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 nas Juntas de Freguesia
Aprovar a celebração de protocolos de delegação de actos de
competência da Câmara Municipal nas Freguesias a seguir
mencionadas, com os objectivos e transferência de meios financeiros, a
seguir indicados:
Junt a d e Freguesia

Ob ject ivo

V erb a a transf erir

Erada

O bras de remodela çã o e
am plia çã o da sede da Junt a
de Freguesia da E ra da

7 4.201 ,7 5 €

b) Protocolos de colaboração
Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município
da Covilhã e a Associação Desportiva da Estação, tendo como objecto
a cedência, a título de empréstimo e pelo prazo de 10 anos, de diverso
mobiliário proveniente do edifício gare-terminal do Aeródromo
Municipal, para apetrechamento das novas instalações do complexo
desportivo
c) Aquisição de imóveis
Rectificar a deliberação tomada em reunião de 01/10/2010, que deverá
ler-se como se segue:

“A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou adquirir a
Maria Fernanda Batista Firmino Torgal, pelo montante de
40.000,00€, o edifício inscrito na matriz predial da freguesia da Aldeia
de S. Francisco de Assis sob o artº. 541º. e descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o nº453/20070606, nos termos da minuta do
contrato promessa de compra e venda, permutando-o,
posteriormente, pelo prédio urbano inscrito na matriz da freguesia de
Aldeia de São Francisco de Assis sob o artº. 62º., descrito na
Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº352/20011011,
do qual é proprietária Adelina da Silva Torgal”.
Atribuir a cada um dos prédios a permutar o valor de 40.000,00 €
(quarenta mil euros) e que a mesma permuta é a forma de
indemnizar/compensar a proprietária Adelina da Silva Torgal, em sede
de provável processo de expropriação, o qual não teve o seu
procedimento formal e final, dado que as partes puseram fim ao
possível litígio com a permuta referida.
Ratificar o contrato-promessa de compra e venda celebrado em
10/08/2011 e autorizar a aquisição definitiva do imóvel sito nas Ruas
Pedro Alves e Rua de Olivença, freguesia de S. Martinho, inscrito na
matriz sob o artigo 594º., descrito na Conservatória de Registo Predial
sob o nº311, pelo valor de 75.000,00 €, propriedade de Maria Teresa de
Matos e Albuquerque Penha.
d) Contratos de arrendamento comercial
Ratificar os contratos de arrendamento comercial celebrados com a
ADC – Águas da Covilhã, EM, para a instalação de serviços e
actividade geral desta empresa municipal na fracção B do edifício do
Teatro Municipal na Praça do Município e no edifício da Rua Ruy
Faleiro, n.º111, em Covilhã.
e) Contratos de arrendamento habitacional
Autorizar o realojamento da inquilina Maria da Piedade Bragança
Braçais no edifício municipal na Rua 6 de Setembro, n.º33-C, na cidade
da Covilhã, ratificando o contrato de arrendamento celebrado em
3/04/2012, no regime de renda apoiada, pelo valor mensal de 14,00 €,
com início em 01/05/2012, e autorizar o pagamento de 53,16 € à ADC –
Águas da Covilhã, EM, respeitante à transferência do contrato de
fornecimento de água.
f) Locação de estabelecimentos – Abertura de procedimento por
negociação
Aprovar as condições gerais para abertura de procedimento de
negociação com vista à locação dos estabelecimentos Bar da Piscina
Praia para o ano de 2012 e do Quiosque da Rotunda do Operário
Têxtil, assim como a constituição da comissão de negociação, e
ratificar os actos praticados de publicitação de anúncio à apresentação
de candidaturas no jornal Notícias da Covilhã e Boletim Municipal.
g) Hasta pública - venda de jazigos do Cemitério Municipal da Covilhã
Tomar conhecimento do auto de arrematação de hasta pública.
h) Sinistralidade automóvel
Tomar conhecimento da sinistralidade automóvel ocorrida no mês de
Março de 2012 com veículos municipais.
i) Doações
Doar à APPACDM – Associação de Pais e Amigos do Deficiente
Mental um conjunto de edifícios destinados única e exclusivamente à
Construção de um Lar, sob pena de os mesmos, caso lhes seja dado uso
diferente para o qual são doados, reverterem, com todas as
benfeitorias neles implantadas, novamente para a posse do Município,
salvo nos casos que resultarem de compromissos assumidos pela
APPACDM – Associação de Pais e Amigos do Deficiente Mental com
entidades que, por via de hipoteca, passem a dispor dos mesmos.
Anular os efeitos decorrentes da escritura de comodato celebrada em 1
de Julho de 2009 e, consequentemente, revogar a deliberação de 17 de
Abril de 2009.
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Aceitar a doação do prédio urbano propriedade da Freguesia de
Cantar Galo, com a área de 412,00m2, sito na Rua da Fonte, freguesia
de Cantar Galo, inscrito na matriz sob o artigo 408º., descrito na
Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº373/2008030,
avaliado em 28.927,50 €, destinado à construção do Centro
Multifunções de Cantar Galo.

requalificação do parque florestal – Covilhã, adjudicada à Constropre
– Congevia, Engenharia e Construção, SA, no valor de 247,06 €.
Aprovar a revisão de preços do contrato da empreitada de Construção
da Rede de Águas/Rede de Esgotos na E.M. 501 entre Gibaltar e o Alto
de S. Gião, adjudicada Maurício – LTO, Construções, no valor de
3.417,63 €.

j) Desafectação de parcela de terreno do domínio público para o domínio
privado do Município
Aprovar a desafectação do domínio público para o domínio privado
municipal da parcela de terreno com a área de 333,25 m2, sita na
freguesia de Unhais da Serra, a confrontar a norte com Rua da
Amoreira, a sul com Largo do Ribeiro/Avenida Padre Alfredo
Marques, a nascente com Largo do Ribeiro/Avenida Padre Alfredo
Marques e a poente com Ribeiro, destinada a constituição de um lote
para a construção urbana e uso para quiosque e submeter a proposta à
Assembleia Municipal.

d) Planos de segurança e saúde
Aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra de
reabilitação do Mercado Municipal.

k) 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 40.003,81 €,
correspondente à participação de 78,6% que o Município detém no
capital da sociedade, face aos resultados de exploração anual
operacional.
l) Nova Covilhã, Sociedade de Reabilitação Urbana, EM – transferência
financeira
Autorizar a transferência para a sociedade Nova Covilhã, Sociedade
de Reabilitação Urbana, EM, do montante de 2.542,25 €,
correspondente à participação de 100 % que o Município detém no
capital da sociedade, face aos resultados de exploração anual
operacional.
1ª. Revisão ao Orçamento e Plano de Actividades Municipal de 2012
Aprovar a 1ª. Revisão ao Orçamento e Plano de Actividades do ano de
2012 e remeter a proposta à Assembleia Municipal.
5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
a) Recepções Definitivas
Homologar os autos de Recepção definitiva das obras seguintes:
Construção do Cemitério do Canhoso – Trabalhos Complementares
Execução da rede de gás no Parque Industrial de Tortosendo
Beneficiação da Escola Número Um do Tortosendo
Reconversão Urbana do Largo do Mercado do Teixoso
Requalificacão Urbana de Arruamentos Intramuralhas – 2.ª fase –
Trabalhos Complementares.
b) Contas Finais
Aprovar as contas finais das empreitadas seguintes:
Beneficiação da EM – Vale de Amoreira / Verdelhos
Requalificação da estrada de acesso à Boidobra entre a estrada do
aeródromo e Boidobra
Cobertura do edifício da antiga central eléctrica da Covilhã

e) Recepções provisórias
Homologar os autos de recepção provisória das obras seguintes:
Construção do Museu do Queijo e Restaurante – 1ª. fase
Reparação /Conservação da Piscina Municipal
Concepção/Construção de Instalações para a Loja Ponto Já - Covilhã
5 . 3 - D E PA R T A M E N T O D E P L A N E A M E N T O E
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
a) Relatório do Estado do Ambiente Acústico Municipal
Aprovar o Relatório sobre o Estado do Ambiente Acústico Municipal
e remeter o documento à Assembleia Municipal dando cumprimento
ao disposto no artigo 10º. do Regulamento Geral do Ruído aprovado
pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pela Declaração de Rectificação nº18/2007, de 16 de
Março e pelo Decreto-Lei nº278/2007, de 1 de Agosto
5.4 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO
a) Loteamentos
Aprovar a alteração ao licenciamento do loteamento sito em Quinta
dos Negreiros ou Lagoeiros, titulado por alvará nº6/04, de 28/07/2004 e
respectivos aditamentos, no que se refere aos lotes nºs. 1, 3, 4, 7, 8 e 9.
5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
a) Cartão Social Municipal – autorização de despesas
Autorizar a despesa de 32.000,00 € correspondente ao reembolso
parcial dos bilhetes adquiridos a bordo dos transportes públicos, no
período de Janeiro a Abril de 2012, no que se refere às freguesias
urbanas de Cantar Galo, Conceição, S. Maria, S. Martinho, S. Pedro e
Vila do Carvalho.
b) Junta de Freguesia de Dominguizo
Atribuir uma comparticipação à Junta de Freguesia do Dominguiso,
no valor de 1.500,00 €, para a realização do projecto cultural
denominado “Farrapeiros”.
c) Grupo Humanitário Dadores de Sangue da Covilhã

c) Revisão de Preços
Aprovar a revisão de preços definitiva do contrato da empreitada de
requalificação da estrada municipal 506-1 entre Ponte de Pedrinha e o
cruzamento com a estrada nacional 345-1 – 1ª. fase, no valor total de
9.365,20 €.
Aprovar a revisão de preços definitiva do contrato da empreitada de
construção do Parque Desportivo da Coutada, adjudicada a Virgílio
Roque, Lda., no valor total de 10.174,76 €.
Aprovar a revisão de preços do contrato da empreitada de

Conceder ao Grupo Humanitário Dadores de Sangue da Covilhã, um
subsídio no valor de 500,00 €, para fazer face aos encargos suportados
por esta instituição com a recolha das dádivas de sangue.
d) Associação C.S. Sagrado Coração de Maria do Ferro
Atribuir à Associação C.S. Sagrado Coração de Maria do Ferro, um
apoio financeiro no valor de 250,00 €, para a realização do XVI
Festival de Folclore.
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e) CCD Oriental de São Martinho
Conceder ao CCD Oriental de São Martinho um subsídio no valor de
1.500,00 €, para realização do 34º. Torneio Cidade da Covilhã de Ténis
de Mesa.
f) Centro Social de Cantar Galo
Conceder ao Centro Social de Cantar Galo um subsídio no valor de
7.500,00 €, para fazer face às despesas e compromissos da instituição.
g) Clube Nacional de Montanhismo
Atribuir ao Clube Nacional de Montanhismo, um apoio financeiro no
valor de 2.000,00 €, para comparticipação das despesas com a
organização do Carnaval da Neve 2012.
h) 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 1.685,11 €, para apoio nas despesas
realizadas no mês de Fevereiro de 2012, inerentes à água, luz, gás,
medicamentos, alimentação, entre outras, das famílias mais
carenciadas, no âmbito da política de acção social desenvolvida pelo
Município.
i) Protocolos de colaboração
Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município da
Covilhã e Gimnásio Clube, com vista à realização do 28º. Torneio
Nacional de Damas, a levar a efeito por esta associação, actividade
desportiva de interesse municipal que promove e divulga a Covilhã e
sua cidade, atribuindo a Câmara Municipal uma comparticipação no
valor de 500,00 €.

- DEPARTAMENTO DE URBANISMO
EDITAL
CONVOCATÓRIA PARA VISTORIA
TORNA-SE PÚBLICO, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo
70º do Código do Procedimento Administrativo, que fica(m)
notificado(s) o(s) proprietário(s) do edifício sito na Rua do Cotovelo
nº. 22, freguesia de Santa Maria, deste Concelho, nos seguintes termos:
“Na qualidade de proprietário(a) e nos termos do estabelecido n.º 2 do
artigo 90º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na actual
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, vimos por
este meio convocá-lo(a) para estar presente no dia 2012/05/29, das
14H30 às 15H00, no local mencionado em epígrafe, a fim de serem
verificadas as condições de segurança, conservação e salubridade do
edifício, devendo ser garantido o acesso à edificação.
Informa-se que, nos termos do n.º 3 do artigo 90º do diploma mencionado
anteriormente, poderá, até à véspera da vistoria, indicar um perito para
intervir na realização da vistoria e formular quesitos a que deverão
responder os técnicos nomeados.”
O processo nº. 188/12 DIV poderá ser consultado no Departamento de
Urbanismo da Câmara Municipal, durante o horário de expediente.
Covilhã e Paços do Concelho, aos 18 de Abril de 2012.

j) Habitação Social
Autorizar a permuta de habitação à munícipe Sara Rute Nunes Ramos
para a Rua Cidade do Fundão.

O Presidente,
Carlos Pinto

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 24 de Abril de 2012.
O Presidente,
Carlos Pinto

Fachada do Edifício

Localização do Edifício

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

Requerimento

Processo
Requerente Principal / Residência

Data

2012-04-20
2012-04-20

Tipo

Resultado

Nº

Data Entrada

Des

Indeferido

2091/12

2012-04-18

Des

Indeferido

2103/12

2012-04-19

2012-04-21

Des

Deferido

912/12

2012-02-15

2012-04-23

Des

Deferido

1816/12

2012-04-04

2012-04-23

Des

Deferido

1699/12

2012-03-28

2012-04-21

Des

Deferido

1970/12

2012-04-12

2012-04-23

Des

Deferido

1964/12

2012-04-12

2012-04-24

Des

Deferido

2011/12

2012-04-16

2012-04-25

Des

Deferido

1381/12

2012-03-12
2012-04-02

2012-04-17

Des

Deferido

1757/12

2012-04-25

Des

Deferido

2095/12

2012-04-19

2012-04-24

Des

Deferido

2066/12

2012-04-18

2012-04-23

Des

Deferido

1557/12

2012-03-21

2012-04-23

Des

Deferido

1265/12

2012-03-05

2012-04-24

Des

Deferido

1716/12

2012-03-29

2012-04-26

Des

Deferido

2205/12

2012-04-24

2012-04-27

Des

Deferido

2214/12

2012-04-26

Des

Deferido
1842/12

2012-04-05

2012-04-26

Local da Obra / Descrição

Resumo da Informação

Nº
6/12 Manuel Filipe Bras Antunes
Rua Dr. Carlos Coelho Nº 13
474/96 Gabriela Madeira Varandas
Av. 1º Maio, 136 - 1º Drt - Dominguiso
20/08 Patricia Isabel Leitão de Ascensão Lopes
Av. Da Anil Nº 5 5º Drtº
30190 Isilda Maria Silva Batista
Rua 30 de Junho - Cantar Galo
564/96 António Feliciano Lima Azevedo
Loteamento Ribeiro Negro Lote 16 A
36136 Belarmina Guilherme Ferreira Pissara
Av. 1 de Maio - Nº166 - Dominguiso
186/03 Luis Manuel Arroz Rodrigues
Sítio das Rasas, CX 5404 - Ferro
459/05 Adelaide Maria Pereira Afonso
Sitio das Eiras
151/11 Fundação Centro de Assistencia Anita Pina Calado
Rua Gago Coutinho, 11 - Teixoso
553/01 David Emanuel Martins Timoteio
Penhas da Saúde/Café Estrela
165/11 João Aguilar Antunes e Outros
Rua do Emigrante, 7
23079 José Alberto Varandas Mendes Russo
Avenida 1º de Maio, Nº 98 - Dominguiso
171/08 Aníbal País Carriço
Quinta do Fragusto - Teixoso
48/11 António Manuel Marques Esteves
Rua da Carreira, Nº 7 - Cortes do Meio
45585 Alberto Freire Correia
Rua 1º de Maio, 55 - Cantar Galo
43299 Maria Lurdes Pinto Gabriel
Av. Da Universidade Bl. G Sub CV Drt.
45/12 Siltor - Residencial Sénior, Unipessoal, Lda
A/C Caires Atelier, apartado 378
Anabela Tomaz da Fonseca
195/09 Rua Pedro Alvares Cabral, Nº 170

Ribeiro de Linhares-Ferro
Prorrogação de prazo
Pedido de Prorrogação de Prazo
Avenida 1º de Maio Nº 136 - Dominguiso
Pedido de prorrogação
Prorrogação de prazo-180 dias
Av. Anil, 5 Loja 5 - Santa Maria
Licenciamento de obras de alteração
Apresentação de resposta à audiência prévia
Quinta do Pinheiro de Luzes - Teixoso
Averbamento de processo
Averbamento de processo
Qta Nova, Lote 16 - São Martinho
Projecto de engenharia das especialidades
Construção de uma moradia bifamiliar
Sítio da Eira Velha - Dominguiso
Prorrogação de prazo do alvara de construção
1ª prorrogação da licença de edificação
Projecto de arquitectura
Sitio das rasas - Ferro
Resposta a audiência prévia
Cascalheira - Caminho Municipal 1037 - Ferro
Pedido de averbamento do director técnico da
Averbamento do tecnico
obra
Quinta da Lameira - Teixoso
Edificação de um armazém de apoio agricola e
Apresentou elementos
tanque e muros de vedação
Penhas da Saude - Vila do Carvalho
Projecto de engenharia das especialidades
Projectos de especialidades
Rua do Casainho, 3 - Dominguiso
Autorização de utilização
Autorização de utilização
Sitio da Eira dos Jardins - Dominguiso
Pedido de averbamento de processo
Averbamento do processo
Quinta do Fragusto - Teixoso
Projectos de engenharia de especialidades
Apresentação de especialidades
Projectos de engenharia de especialidades
Sitio da Meirinha - Boidobra
Apresentou especialidades
Lameirão de cima - Vila do Carvalho
Averbamento de técnico
Pedido de averbamento de técnico
Sete Capotes Nº 21 - São Martinho
Pedido de progorrogação
Pedido de prorrogação de prazo
Rua dos Escabelados, Av. Viriato e Estrada Nacional 230 - Tortosendo PIP-Alteração de edificio industrial para lar de
Informação prévia- viabilidade de alteração de edificio-Lar de idosos e idosos e clinica médica
clinica médica
Rua 6 de Maio Nº 5 - Peraboa
Autorização de utilização
Pedido de emissão de autorização de utilização
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