
10 de abril de 2014

1

SUMÁRIO

Praça do Município
6200-151 Covilhã
Tlf: 275 330 600
Fax: 275 330 633
info@cm-covilha.pt
www.cm-covilha.pt

ANO 2014
Nº05

10 DE ABRIL DE 2014

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO
E DESPACHOS DE PROCESSOS

Pág. 2

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Despacho N.º 21/2014: Delegação de competências na Diretora 
do Departamento de Administração Geral.
- Edital: Recrutamento de agentes eleitorais.

- CÂMARA MUNICIPAL
- Edital: Deliberações da Reunião Ordinária Pública de 21 de março 
de 2014.
- Edital: Deliberações da Reunião Ordinária Privada de 04 de abril de 
2014.

- DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA
- Aviso: Consulta pública - alteração ao licenciamento do 
loteamento - Proc. n.º 376.
- Edital: Notificação - Alteração ao licenciamento do loteamento  
n.º 8/04. 

Pág. 6

Pág. 5



10 de abril de 2014

2

- CÂMARA MUNICIPAL

E D I T A L

Vítor Manuel Pinheiro Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal da Covilhã,

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 
56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara 
Municipal da Covilhã, na reunião ordinária pública de 
Câmara, realizada em 21 de março de 2014, tomou as 
seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:

DESPACHOS
Ratificar o despacho exarado pelo Chefe de Divisão de 
Finanças, no âmbito da Delegação de Competências conferida 
pelo Despacho n.º 42-A/2013, de 11 de novembro, na data e 
com o conteúdo seguinte:
14/03/2014 – Despacho que concede autorização a Wine & 
Blues, Lda., para prolongamento de horário de funcionamento 
do estabelecimento comercial de Bar, no dia 16 de março de 
2014 das 02,00 às 04,00 horas, ao abrigo do nº. 4 do artº.6º 
do Regulamento Municipal dos Períodos de Abertura e 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 
Prestação de Serviços do Concelho da Covilhã.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Locais de Estacionamento de Táxis – Contingentes fixados 
no Concelho da Covilhã 
Determinar os seguintes locais onde os veículos-táxis podem 
estacionar:
 1. Estacionamento condicionado – freguesias da 
coroa urbana da Covilhã (antigas freguesias da Conceição, 
Santa Maria, São Martinho e São Pedro) – 35 veículos – 
Locais: Praça do Município, Tribunal, Estação CP, Central 
de Camionagem, Garagem de São João, Hospital, Alameda 
Europa.
 2. Estacionamento fixo – freguesias fora da coroa 
urbana da Covilhã (Aldeia de São Francisco de Assis, 
Boidobra, Cortes do Meio, Dominguiso, Erada, Ferro, Orjais, 
Paul, Peraboa, São Jorge da Beira, Sobral de São Miguel, 
Tortosendo, Unhais da Serra, Verdelhos e as antigas freguesias 
de Aldeia do Souto, Barco, Canhoso, Cantar Galo, Casegas, 
Coutada, Ourondo, Peso, Sarzedo, Teixoso, Vale Formoso, 
Vales do Rio e Vila do Carvalho):
Aldeia de São Francisco de Assis – 3 veículos – Locais: 
Barroca Grande, largo da Eira
Boidobra – 3 Veículos – Locais: rua das Escolas, praça da 
Boidobra
Cortes do Meio – 1 Veículo – Local: Cortes do Meio
Dominguiso – 1 Veículo – Local: Dominguiso
Erada – 2 Veículos – Locais: rua Principal, Erada
Ferro – 2 Veículos – Local: Ferro
Orjais – 1 Veículo – Local: largo da Igreja
Paul – 2 Veículos – Local: Paul
Peraboa – 1 Veículo – Local: Peraboa
São Jorge da Beira – 4 Veículos – Locais: largo da Calçada, 
São Jorge da Beira

Sobral de São Miguel – 3 veículos – Local: Sobral de São Miguel
Tortosendo – 8 Veículos – Locais: praça da Liberdade, 
Tortosendo, avenida Almeida Garrett
Unhais da Serra – 2 Veículos – Local: rua das Moutas
Verdelhos – 2 Veículos – Local: rua da Fonte
Aldeia do Souto – 1 Veículo – Local: Aldeia do Souto
Barco – 1 Veículo – Local: Barco
Canhoso – 1 veículo – Local: (a criar)
Cantar Galo – 1 veículo – Lugar: Cantar Galo
Casegas – 2 veículos – Local: Casegas
Coutada – 1 Veículo – Local: Coutada
Ourondo – 1 Veículo – Local: Ourondo
Peso – 1 Veículo – Local: rua Direita
Sarzedo – 1 Veículo – Local: Sarzedo
Teixoso – 4 Veículos – Locais: Teixoso, praça de Portugal, 
Borralheira
Vale Formoso – 1 Veículo – Local: largo da Igreja
Vales do Rio – 1 Veículo – Local: Vales do Rio
Vila do Carvalho – 3 Veículos – Locais: Vila do Carvalho, 
largo Dr. Carlos Coelho
Que os serviços competentes promovam:
 1) a colocação de sinalização horizontal e vertical dos 
locais de estacionamento dos táxis e aprovar, excecionalmente, 
por ocasião de eventos que determinem um acréscimo 
excecional de procura, a criação de locais de estacionamento 
temporário de táxis, em local diferente do fixado e definir as 
condições em que o estacionamento é autorizado nesses locais;
 2) a publicitação da presente deliberação, mediante 
edital a enviar por circular a todas as freguesias do Município 
da Covilhã.

Aquisição de parcelas de terreno 
Autorizar a aquisição, por via de direito privado, da parcela 
de terreno com a área de 88,00 m² e respetivas benfeitorias, 
pelo valor global de 148,00 €, necessária ao alargamento da 
E.M.512 no troço entre a Aldeia de São Francisco de Assis e o 
Rio Zêzere, ao Senhor Ermelindo Augusto Domingos.

Beneficiação da E.M. 506.1, entre a Ponte Pedrinha e o 
Cruzamento com E.N. 345
Autorizar a aquisição, por via de direito privado, das parcelas 
de terreno com os n.ºs 53 e 54, respetivamente, com as áreas 
de 332,00 m² e 111,00 m² e respetivas benfeitorias, pelo 
valor global de 1.316,00 €, sendo 886,00 € pelo terreno 
propriamente dito e 430,00 € pelas benfeitorias, necessária à 
obra de beneficiação da E.M. 506.1, entre a ponte Pedrinha 
e o Cruzamento com a E.N. 345, ao Senhor João Campos 
Meireles da Fonseca.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO

Liberação de cauções
Autorizar a liberação de 60 % da caução prestada no contrato 
de empreitada dos trabalhos de alteração do edifício do 
Mercado Municipal da Covilhã e de instalação de ascensor.

Contas Finais 
Aprovar a conta final da empreitada de execução de 
infraestruturas do loteamento da Quinta da Corredoura.
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Aprovar a conta final da empreitada de requalificação da 
ribeira do Porsim, em Sobral de São Miguel - 1.ª Fase.

Estudo de Regulamentação de Trânsito 
Aprovar o Estudo de Regulamentação de Trânsito da rua Fonte 
do Lameiro - Covilhã.

Proceder à marcação horizontal da marca M12 – linha contínua 
amarela, junto ao limite da faixa de rodagem, marcas M17 – 
raias oblíquas delimitadas por linhas contínuas, a remarcação 
de 3 lugares de estacionamentos autorizados e a colocação 
de um sinal vertical de informação H1 (Estacionamento 
Autorizado), complementado com placa adicional com a 
inscrição “3 Lugares”, na rua do Rodrigo – Entroncamento 
com a rua Marquês d’Ávila e Bolama, na União de Freguesias 
de Covilhã e Canhoso.

Plano de Segurança e Saúde 
Aprovar o Plano de Segurança e Saúde da empreitada de 
construção e instalação de troço de linha subterrânea de M.T. 
na Zona Industrial do Tortosendo.

Relatório do estado do Ambiente Acústico Municipal - 
biénio 2012/2013 
Aprovar o Relatório sobre o estado do Ambiente Acústico 
Municipal – biénio 2012/2013.
Remeter o Relatório sobre o estado do Ambiente Acústico 
Municipal – biénio 2012/2013, para conhecimento da 
Assembleia Municipal da Covilhã, nos termos do art.º 10.º 
do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, corrigido pela 
Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de 
agosto.

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

Processo n.º 327 – Extinção de caução 
Autorizar a libertação da caução das obras de urbanização 
do loteamento titulado pelo alvará de loteamento nº. 8998, 
de 05.11.1998, prestada sob a forma de garantia bancária 
nº.30.44161.7850 do Banco Totta & Açores, atualmente no 
valor de 34.436,59 €.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Habitação Social
Atribuir habitações sociais a Sara Filipa da Fonseca Roque e a 
Emílio Saraiva dos Reis.
Autorizar a transmissão do arrendamento do r/ch do n.º 1, sito 
na rua do Norte, na Covilhã, para Maria dos Prazeres Silva 
Martins Beites.
Aprovar um aditamento ao Contrato de Arrendamento 
celebrado em 18/09/2013, com Maria Natália Marques Jesus 
Santos, por mais seis meses, em virtude da inquilina pretender 
doar a casa de sua propriedade à Junta de Freguesia de 
Peraboa e a fim de dar o tempo necessário para os trâmites da 
transmissão do prédio para a Freguesia.

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, Diretora 
do Departamento de Administração Geral, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, aos 24 de março de 2014.

O Presidente,
Vítor Manuel Pinheiro Pereira

E D I T A L

Vítor Manuel Pinheiro Pereira, Presidente da Câmara 
Municipal da Covilhã.

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no 
artigo 56º. do Regime Jurídico das Autarquias Locais 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
a Câmara Municipal da Covilhã, na reunião ordinária 
privada realizada em 04 de abril de 2014 tomou as seguintes 
deliberações destinadas a ter eficácia externa:

DESPACHOS
Ratificar o despacho de 14/03/2014 do Senhor Vice-
Presidente da Câmara que autoriza a empresa Ferreira, Melro 
e Caraças, Lda., a prolongar o horário de funcionamento do 
estabelecimento do Bar do Rossio do Rato, denominado “Real 
Fábrica”, até às 04,00 horas da manhã, durante o ano de 2014.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Protocolo de Colaboração 
Aprovar a celebração de protocolo com a Associação 
Recreativa Musical Covilhanense, tendo como objeto o 
apoio financeiro à realização do projeto de investimento de 
requalificação da Sede Social da Associação, comparticipando 
a Câmara Municipal com o montante de 90.000,00 €, a liquidar 
em dez prestações trimestrais com início em Junho de 2015.

Protocolo de cedência de instalações 
Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o 
Município da Covilhã e a Freguesia de Unhais da Serra, tendo 
como objeto a cedência do uso, em regime de comodato, 
pelo prazo de cinco anos, renovável por idêntico período, 
do quiosque localizado na avenida das Termas, destinado à 
criação de um Posto de Turismo.

Alienação de bem imóvel para construção de edifício para 
arrendamento comercial 
Agendar de novo o assunto em próxima reunião.

Contrato de Arrendamento Comercial para o Posto de 
Turismo e restauração
Retirar o assunto da ordem de trabalhos.

Contrato de Arrendamento Habitacional – pedido de 
reapreciação do valor da renda
Revogar o contrato de arrendamento habitacional celebrado 
com José Pardal Duarte Mineiro em 21/05/2012 e celebrar novo 
contrato de arrendamento habitacional, com início em 01/05/2014, 
em regime de renda livre, pelo valor mensal de 117,00 €.



10 de abril de 2014

4

Acordo de revogação de contrato de empreitada de 
reabilitação do edifício para o Centro Multifunções de Vila 
do Carvalho
Ratificar o acordo de revogação do contrato de empreitada 
de reabilitação do edifício para o Centro Multifunções de 
Vila do Carvalho, celebrado em 31 de março de 2014, que 
atribui ao adjudicatário o consórcio Constrope, SA/Gigabeira, 
Lda., o pagamento a título de indemnização no valor total de 
90.955,20.€, no qual se inclui o montante de 10.955,20.€, a 
título de juros pela obtenção e manutenção da garantia bancária.

Despesas de pessoal – 1.º Trimestre 
Tomar conhecimento dos custos com pessoal comparativamente 
ao mês de março de 2013 e de 2014.

Pedido de esclarecimento – Requerimento do Senhor 
Vereador Joaquim Matias
Não aprovar o pedido de esclarecimento formulado pelo 
Senhor Vereador Joaquim Matias.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEAMENTO

Receções definitivas 
Homologar o auto de receção definitiva da obra de execução 
de infra-estruturas do Loteamento da Quinta da Corredoura.
Homologar o auto de receção definitiva da obra de trabalhos 
de iluminação do largo do Fontanário da requalificação urbana 
da zona da Judiaria, incluindo a rua Combatentes da Grande 
Guerra na Covilhã.

Contas Finais 
Aprovar a conta final da empreitada de reparação da cobertura 
do edifício na rua dos Combatentes da Grande Guerra, n.º 62 
- Covilhã
Aprovar a conta final da empreitada de requalificação do bairro 
da Alegria - trabalhos complementares.

Liberação de cauções 
Autorizar a liberação de 15% da caução prestada no contrato 
de empreitada de realização de infra-estruturas eléctricas na 
Fonte Nova – São Cristóvão – Covilhã.
Autorizar a liberação de 25% da caução prestada no contrato 
de empreitada de reparação da cobertura do edifício na rua dos 
Combatentes da Grande Guerra, n.º 62 - Covilhã.
Autorizar a liberação de 15% da caução prestada no contrato de 
empreitada de requalificação do bairro da Alegria - Trabalhos 
Complementares.
Autorizar a liberação de 15% da caução prestada no contrato 
de empreitada de requalificação do espaço na área envolvente 
à Capela da Boidobra - Freguesia da Boidobra.
Autorizar a liberação de 75% da caução prestada no contrato 
de empreitada de colocação de tubagem de ferro fundido nas 
pontes da estrada Teixoso-Atalaia.
Autorizar a liberação de 15% da caução prestada no contrato 
de empreitada de execução de vedação, rede elétrica, rede de 
saneamento, na zona do Sport Clube da Pousadinha.
Autorizar a liberação de 15% da caução prestada no contrato 
de empreitada de obras de conservação e adaptação na Escola 
Básica do 1º Ciclo de Verdelhos - Freguesia de Verdelhos.
Autorizar a liberação de 15% da caução prestada no contrato 

de empreitada de arranjo do recinto da Escola Básica do 
Refúgio - União de Freguesias de Covilhã e Canhoso.
Autorizar a liberação de 75% da caução prestada no contrato 
de empreitada de requalificação urbana da estrada municipal 
504, entre a Lanofabril e a ponte de Cantar Galo.
Autorizar a liberação de 15% da caução prestada no contrato 
de empreitada de conservação no edifício principal da Câmara 
Municipal da Covilhã.
Autorizar a liberação de 30% da caução prestada no contrato 
de empreitada da obra de requalificação urbana do largo de 
Portugal, rua João de Deus, rua Professora Filomena Alves 
Ribeiro, rua Nuno Álvares Pereira e ruas confinantes – Teixoso.
Autorizar a liberação de 30% da caução prestada no contrato 
de empreitada da obra de remodelação no interior da Escola do 
primeiro Ciclo, em Sobral de São Miguel.
Autorizar a liberação de 30% da caução prestada no contrato 
de empreitada da obra de adaptação do edifício do ex-BNU, 
para o Departamento de Urbanismo.
Autorizar a liberação de 15% da caução prestada no contrato 
de empreitada da obra de adaptação do edifício do ex-BNU, 
para o Departamento de Urbanismo, retificando, na parte 
aplicável, a deliberação de Câmara de 24/05/2013.

Trânsito e Sinalização
Aprovar o Estudo de Regulamentação de Trânsito do Caminho 
do Pedregal e EM 506 – Quintas da Fonte, dos Lagoeiros e da 
Grila (antigo acesso ao Campo de Aviação).

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

Loteamento de Obras Particulares n.º 523
Aprovar a minuta e celebrar acordo escrito com a 
IMOCOVILHÃ – Construtora Imobiliária, SA, titular do 
processo de loteamento de obras particulares n.º 523, tendo 
como efeito a regularização da situação da ocupação da parcela 
de terreno utilizada na construção da estrada municipal Vila do 
Carvalho – Canhoso, comprometendo-se a empresa a efetuar o 
pagamento de 16.670,30 €, relativo à diferença entre o valor 
da liquidação das taxas de infraestruturas urbanísticas do 
loteamento e o valor da avaliação patrimonial da parcela de 
terreno de 1.220,00 m², e a câmara municipal a emitir o alvará 
de loteamento após o recebimento daquele valor, considerando 
como definitivamente consolidada a integração da parcela de 
terreno na estrada municipal entre Vila do Carvalho-Canhoso, 
no domínio público municipal, revogando o anterior acordo 
aprovado por deliberação de 19/07/2013.

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Contrato de Utilização de Cama Articulada 
Aprovar a celebração de contrato de utilização de cama 
articulada com o munícipe José Gonçalves Semião. 

Habitação Social 
Atribuir habitação social a Guida Maria Serra Ramos na rua 
Nova do Souto, Bloco A – 1º. dtº. em Tortosendo.

Despesas com Cartão Social Municipal (Transporte Idosos 
– 2.º Trimestre)
Autorizar a despesa estimada de 11.750,00 € correspondente 
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setembro, de remessa ao Tribunal de Contas, dos documentos 
que a este devam ser submetidos à sua apreciação.
2.- Que o presente despacho seja publicado no Boletim do 
Município.

Covilhã, 17 de março de 2014.

Vereador em Permanência e
Vice-Presidente da Câmara Municipal,

Carlos do Carmo Martins

EDITAL

VÍTOR MANUEL PINHEIRO PEREIRA, PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ.

TORNA PÚBLICO, nos termos do nº 1 do artº 4º da Lei nº 
22/99 de 21 de abril, que se encontram abertas inscrições até 
ao dia 11 de abril de 2014, para recrutamento de agentes 
eleitorais, a fim de assegurar a reserva da constituição das 
mesas de voto durante o ano de 2014. 

O número de agentes eleitorais a recrutar por freguesia é o que 
abaixo se discrimina (artº 4º nº 2):

J. Aldeia S. Francisco 
de Assis

20 J. Tortosendo 60

J. Boidobra
30 J. Unhais da Serra 20

J. Cortes do Meio 20 J. Verdelhos 10
J. Dominguiso 10 U. F. Barco e Coutada 20
J. Erada 20 U. F. Cantar Galo e 

Vila do Carvalho
50

J. Ferro 20 U. F. Casegas e 
Ourondo

20

J. Orjais 10 U. F. Covilhã e 
Canhoso

190

J. Paul 20 U. F. Peso e Vales do 
Rio

20

J. Peraboa 10 U. F. Teixoso e 
Sarzedo

70

J. São Jorge da Beira 20  U.F. Vale Formoso e 
Aldeia do Souto

20

J. Sobral de São 
Miguel

10

Os agentes eleitorais exercem funções de membros das mesas 
nas situações previstas na Lei nº 22/99. 

Os membros das mesas têm direito a uma gratificação fixada 
nos termos da Lei nº 22/99. 

Covilhã e Paços do Concelho, aos 27 de março de 2014.

O Presidente da Câmara,
Vítor Pereira

ao reembolso parcial dos bilhetes adquiridos a bordo dos 
transportes públicos pelos utentes das freguesias rurais, no 
âmbito do Cartão Social Municipal, respeitante ao segundo 
trimestre de 2014.

DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Programa das Comemorações do 40.º Aniversário do 25 de 
Abril 
Aprovar o Programa Comemorativo do 40º Aniversário do 25 
de Abril.

Regulamento do Concurso de Ideias 
Aprovar o regulamento do Concurso de Ideias para o Símbolo/
Marca da Cidade da Covilhã.

Regulamento do Espaço Internet 
Aprovar o regulamento de funcionamento e utilização do 
Espaço Internet com alteração proposta pelo Senhor Vereador 
Joaquim Matias.

União de Sindicatos de Castelo Branco
Aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o 
Município da Covilhã e a União de Sindicatos de Castelo 
Branco, atribuindo uma comparticipação financeira no 
montante de 5.000,00 € para a realização das comemorações 
do 1º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador.

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, Diretora 
do Departamento de Administração Geral, o subscrevo.

Paços do Município da Covilhã, aos 8 de abril de 2014.

O Presidente,
Vítor Manuel Pinheiro Pereira

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DESPACHO Nº 21 /2014
Conforme despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal nº 11-A/2013, de 21 de outubro de 2013, foi 
delegado no signatário a competência prevista na alínea k), 
do nº 1, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro – 
“Regime Jurídico das Autarquias Locais”, quanto ao envio ao 
Tribunal de Contas dos documentos que devam ser submetidos 
à sua apreciação.
Tendo em atenção os prazos de remessa e devolução dos 
processos ao Tribunal de Contas;
Nestes termos e considerando a necessidade de racionalizar 
os procedimentos com vista a uma maior celeridade dos 
processos;

SUBDELEGO
1.- Na Diretora do Departamento de Administração Geral, Drª 
Graça Isabel Pires Henry Robbins, a competência prevista na 
alínea k), do nº 1, do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
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EDITAL
NOTIFICAÇÃO

Alteração ao licenciamento do loteamento sito em Ponte Terra, 
União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo - Covilhã, titulado 
pelo Alvará de Loteamento n.º 8/04.

Dr. Jorge Manuel Torrão Nunes, Vereador em Permanência da 
Câmara Municipal da Covilhã.

Torna público, nos termos e para os efeitos previstos pelas 
disposições conjugadas dos artigos 27.º, n.º 3 do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 26/2010, de 30 de março e artigo 70.º n.º 1, alínea d) do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 442/ 91 de 15 de novembro na atual redação, que pelo 
presente edital, ficam notificados os proprietários dos lotes e/
ou frações constantes do alvará de loteamento n.º.8/04, sito em 
Ponte Terra, União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo – Covilhã, 
para no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data da 
afixação do presente edital, se pronunciarem por escrito, se assim 
o entenderem sobre o pedido de alteração ao alvará de loteamento 
requerido por Rui Miguel Monteiro Ramos e Brito & Xavier, SA.

As propostas incidem sobre a alteração à implantação, volume 
e área de construção dos lotes D21, E1 e G1.

Durante aquele período, o projeto de alteração ao loteamento 
estará disponível para consulta, no Departamento de Urbanismo 
desta Câmara Municipal, localizado na Praça do Município, 
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 feira, das 9 
horas às 11 horas, bastando para o efeito, solicitar-se o acesso 
aos documentos ao gestor do procedimento.

Serão consideradas e apreciadas, todas as observações, 
reclamações ou sugestões que, apresentadas por escrito, e 
especificamente se relacionem com o projeto em análise, 
devendo ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal da 
Covilhã, até à data do termo deste prazo. 

O presente edital vai ser afixado no local da obra, nos lugares 
públicos de estilo, na União de Freguesias de Teixoso e Sarzedo, 
no Boletim Municipal e na página da Internet deste Município. 

Covilhã e Paços do Município, 07 de março de 2014.

 O Vereador em Permanência
Dr. Jorge Manuel Torrão Nunes
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- DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA

AVISO
CONSULTA PÚBLICA

Dr. Jorge Manuel Torrão Nunes, Vereador em Permanência da 
Câmara Municipal da Covilhã.

Torna público, nos termos do disposto no art.º 131.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação da 
Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, e para efeitos do disposto 
no nº. 2, do art.º 27.º Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-
Lei n.º 26/2010, 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 em Ponte Terra, União de Freguesias de 
Teixoso e Sarzedo - Covilhã, titulado pelo alvará nº 8/04, 
que corre os seus termos sob:

Processo nº 376
Requerente: Rui Miguel Monteiro Ramos e Brito & Xavier, 
SA

As propostas incidem sobre a alteração à implantação, volume 
e da área de construção dos lotes D21, E1 e G1.

A consulta pública decorrerá pelo período de 15 dias a 
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da 
República, podendo os interessados consultar o processo de 
licenciamento, respetivos pareceres e informações técnicas, 
na Divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal da 
Covilhã, na praça do Município, Edifício Centro Cívico, n.º 
3A, R/Chão, Covilhã, durante o horário normal de expediente 
de 2.ª a 6.ª feira (das 9,00 às 12,00 horas) e (das 14,00 às 17,00 
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, 07 de março de 2014.

O Vereador em Permanência
Dr. Jorge Manuel Torrão Nunes


