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RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO
E DESPACHOS DE PROCESSOS

- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

- CÂMARA MUNICIPAL

-  Convocatória: Sessão Extraordinária de 23 de Novembro de 2012.

- Edital: Inquérito Administrativo - Empreitada de Beneficiação e 
Alargamento da Ponte sobre a Ribeira do Paul.
(2ª Publicação)

- Edital: Deliberações da Reunião Ordinária Pública de 26 de 
Outubro de 2012. - Edital: Inquérito Administrativo - Empreitada de Construção dos 

Arruamentos Envolventes às Termas de Unhais da Serra.-  Edital: Calendarização das Reuniões Públicas da Câmara.
(2ª Publicação)
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- ASSEMBLEIA MUNICIPAL ajuste directo para o fornecimento, instalação e configuração de 
equipamento de digitalização, cópia e impressão de grandes formatos, 
por não se justificar a aquisição do equipamento, atendendo a que o 
Município vai proceder à adjudicação da desmaterialização CONVOCATÓRIA
processual no Departamento de Urbanismo através da aquisição de 
um serviço de disponibilização de ferramentas de gestão documental, 

No uso da competência que me é conferida pela alínea b) do artigo 54.º portais, sistemas de informação geográfica e equipamentos, dando-se 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas conhecimento às entidades concorrentes e à descabimentação da 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, convoco a ASSEMBLEIA verba cativa.
MUNICIPAL DA COVILHÃ, a reunir em Sessão Extraordinária, no 

4. 18/10/2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para 
dia 23 de Novembro, pelas 14,00 horas, no Auditório Municipal sito na 

aquisição de tinta e diluente para marcação horizontal de estradas, 
Rua do Castelo, em Covilhã.

determina a abertura de concurso através de procedimento por ajuste 
directo, sob a forma de contratação electrónica, com consulta às 
empresas Covidecora, Lda., A.Fernandes & Fernandes, SA, Tintas ORDEM DE TRABALHOS
Robilac, Globalpolis, Lda., Francisco Cardona, Lda. e Electro Lar, 
Lda., bem como aprova a constituição do respectivo Júri.

1. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1.1 - Reorganização Administrativa Territorial Autárquica;
Ratificar os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros:

1.2 - Reorganização dos Serviços Municipais.
1. 16/10/2012 – Aprova a minuta do contrato (adenda) da locação de 
estabelecimento comercial restaurante/bar do Rossio do Rato, 

Covilhã, 15 de Novembro de 2012 adjudicado a Camara Pereira & Gonçalo Caraças – Covilhã, Lda., por 
deliberação de 27 de Julho de 2012.

O Presidente da Assembleia,

5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, Carlos Manuel de Abreu Mendes Pereira
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

a) Aceitação de doações- CÂMARA MUNICIPAL
Aceitar a doação do Senhor Engenheiro Agrónomo José Pereira 
Folgado, residente em Lisboa, de um quadro alusivo aos 40 mártires 
do Brasil e um crucifixo em madeira esculpida, para integração no EDITAL
Museu de Arte Sacra ou exposição de interesse histórico para o 
Concelho, agradecendo, sensibilizada, o gesto manifestado.

Pedro Miguel dos Santos Farromba, Vice-Presidente da Câmara 
b) Icovi – Infra-estruturas e Concessões da Covilhã, EEM – Execução Municipal da Covilhã.
orçamental – 1º. trimestre de 2012

TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da Lei 
Tomar conhecimento do relatório trimestral de execução orçamental nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
respeitante ao 1º. trimestre de 2012.

nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Covilhã, em 
c) Associação de Turismo Cova da Beira – Estatutosreunião ordinária pública realizada em 26 de Outubro de 2012, tomou as 
Aprovar os Estatutos da Associação de Turismo da Cova de Beira, seguintes deliberações destinadas a ter eficácia externa:
constituída pelos municípios do Fundão e da Covilhã e remeter a 
deliberação à Assembleia Municipal da Covilhã, nos termos e para 

4. DESPACHOS efeitos do disposto na alínea m) do nº. 2 do artº. 53º. da Lei nº 169/99, 
Ratificar os despachos do Senhor Presidente: de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-

A/2002, de 11 de Janeiro.

d) Mérito Escolar - Proposta de criação de 3 prémios no ensino 1. 16/10/2012 – Não adjudica, ao abrigo do disposto na alínea d) do 
secundário e no ensino universitárionº. 1 do artº. 79º. do Código dos Contratos Públicos, o concurso 

público para o fornecimento do projecto da escola EB 1/ JI do Centro Retirar o assunto da agenda de trabalhos.
Escolar da Boidobra, com fundamento nas restrições financeiras com e) Casa do Povo de Teixoso – integração no património municipal
que debate o Município, na demora dos processos de financiamento e o 

Adquirir, via judicial, nos termos do Código do Processo Civil, a cumprimento das regras aplicáveis à assumpção de compromissos 
atribuição de bens de pessoa colectiva extinta, do edifício propriedade estabelecidas pela Lei nº. 8/2012, de 21 de Fevereiro, dando-se 
da Casa do Povo de Teixoso, sito na Praça de Portugal na localidade de conhecimento às entidades concorrentes e à descabimentação da verba 
Teixoso, prédio inscrito na matriz sob o artº. 725º., não descrito na cativa.
Conservatória do Registo Predial, cujo destino será afecto à instalação 

2. 16/10/2012 – Não adjudica, ao abrigo do disposto na alínea d) do de equipamentos/actividades de interesse municipal, de natureza 
nº. 1 do artº. 79º. do Código dos Contratos Públicos, o concurso social, cultural, desportiva, recreativa ou outra.
público para o fornecimento do projecto da escola EB 1/ JI do Centro 

f) Extinção de cauções contratuaisEscolar do Rodrigo, com fundamento nas restrições financeiras com 
Liberar a caução prestada no contrato de fornecimento do projecto da que debate o Município, na demora dos processos de financiamento e o 
praia-fluvial da Ponte de Pedrinha – Tortosendo, adjudicado à cumprimento das regras aplicáveis à assumpção de compromissos 
empresa Caires Atelier – Projectos Arquitectura e Engenharia Civil, estabelecidas pela Lei nº. 8/2012, de 21 de Fevereiro, dando-se 
Lda.conhecimento às entidades concorrentes e à descabimentação da verba 

cativa. g) Protocolos de colaboração
3. 17/10/2012 - Não adjudica, ao abrigo do disposto na alínea d) do nº. Revogar a deliberação tomada em 03/02/2012, respeitante ao 
1 do artº. 79º. do Código dos Contratos Públicos, o procedimento por protocolo de colaboração celebrado entre o Município da Covilhã e a 
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Freguesia de Sobral de São Miguel, em 20 de Janeiro de 2012, de Aldeia do Souto – 60%
transferência da propriedade destinada à instalação do Centro Requalificação urbana do Largo da Igreja, Rua da Fonte Velha e Rua 
Interpretativo das Rotas – Sobral de S. Miguel, considerando ser do Cimo do Povo – Dominguiso – 30%
objectivamente impossível realizar o projecto.

Requalificação da Av. 1º. de Maio no Dominguiso – 60%
h) Calendarização das reuniões da Câmara Municipal

Requalificação da Avenida da Universidade entre a rotunda do Rato e 
Aprovar a alteração da calendarização e locais das reuniões do a Palmatória – 90%
Executivo dos meses de Novembro e Dezembro de 2012, que irão 

Reparação e conservação de fogo na Rua 6 de Setembro, nº. 33 – 90%realizar-se em 09/11 no Auditório Municipal, 23/11 no Auditório 
Terraplenagem na estrada rural entre a EM 508 e a EN 339 – Cortes do Municipal, 14/12 na Freguesia do Ferro e 21/12 na freguesia da 
Meio – 30%Coutada.
Pavimentação do caminho de acesso à capela da Atalaia – Teixoso – i) Programa de incentivo ao comércio do centro da cidade
90%.Aprovar a candidatura ao programa de incentivo ao comércio do 
e) Elevador das Escadinhas de Santo André – Relatório de inspecçãocentro da cidade, apresentada por Marco Paulo Pereira Silva com 

estabelecimento de gabinete de próteses dentárias no edifico AXA – Tomar conhecimento do relatório de inspecção/reinspecção do 
Centro Cívico, 1º. Frente – Praça do Município, na cidade da Covilhã. Elevador das Escadinhas de Santo André que conclui que o 

equipamento encontra-se estabelecido conforme os regulamentos e j) Renovação de contratos de trabalho
restante legislação aplicável, sendo autorizada a sua exploração.Renovar, por um ano, os contratos de trabalho a termo resolutivo, com 

os seguintes colaboradores:
5 . 3  -  D E PA R TA M E N T O  D E  P L A N E A M E N T O  E  Sónia da Silva Cunha Reis, Técnico Superior – Educação
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIOGonçalo Nuno Monteiro Aires de Sá, Técnico Superior – Engenharia 

Civil a) Classificação do Conjunto Industrial da Fonte do Lameiro – parecer 
quanto à delimitação das áreas da zona especial de protecçãoCarlos Manuel Gomes Jerónimo, Técnico Superior – Engenharia 
Emitir parecer desfavorável à proposta de delimitação das áreas da Civil.
zona especial de protecção do Conjunto Industrial da Fonte do 
Lameiro, em vias de classificação como imóvel de interesse público, 

5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS nos termos em que a mesma é apresentada pela Direcção Regional de 
a) Recepções provisórias Cultura do Centro.

Homologar os autos de recepção provisória das obras seguintes:                      
Remodelação no interior da Escola do 1º. ciclo em Sobral de São 5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
Miguel DESPORTO 
Trabalhos a efectuar no Parque Infantil da Quinta Branca – Boidobra. a) Toponímia
b) Recepções Definitivas Atribuir o topónimo Rua de São Pedro à via com início na Avenida 

Cidade Rio de Janeiro e final na entrada Norte do Bairro do Covelo.Homologar os autos de recepção definitiva das obras seguintes:
b) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da CovilhãArranjos exteriores da Creche do Tortosendo
Atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Execução de infraestruturas eléctricas subterrâneas de IPD no 
Covilhã um apoio financeiro no valor de 50.000,00 euros no âmbito do Tortosendo
orçamento de exploração para o ano de 2013 e autorizar o respectivo Execução do edifício da Creche e Jardim de Infância do Tortosendo
pagamento em duas tranches, ambas de 25.000,00 euros, em 1 de 

Reparação de janelas em madeira no Jardim de Infância de Vila do Fevereiro e 1 de Julho de 2013.
Carvalho

Concepção/construção de instalações para a loja Ponto Já - Covilhã
Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de 

Construção dos Sanitários do Parque Alexandre Aibéo. igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E 
Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de c) Contas Finais
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo.Aprovar a conta final da empreitada da obra de Reabilitação de dois 

imóveis municipais sitos na Rua João Mendes Alçada e Rua Gregório 
Baltazar. Paços do Município da Covilhã, aos 29 de Outubro de 2012.
d) Liberação de cauções de contratos de obras públicas

Autorizar a liberação das cauções dos contratos das empreitadas O Vice Presidente,
seguintes:

Pedro Miguel dos Santos Farromba
Requalificação urbana da Alameda da Europa – 2ª. Fase – 60%

Execução do caminho do Hotel de Unhais da Serra – 30%
EDITAL

Pavimentação de caminhos rurais de Orjais (Ponte do Raro e Chão 
REUNIÕES PÚBLICAS DA CÂMARAGrande) – 90%

Construção da Casa Mortuária do Teixoso – 60%
Pedro Miguel dos Santos Farromba, Vice-Presidente da Câmara Requalificação da estrada de acesso à Boidobra entre a estrada do 
Municipal da Covilhã.Aeródromo Municipal e Boidobra – 30%

Aplicação de micro aglomerado na estrada de Casegas – Sobral de São 
Miguel – 60% TORNA PÚBLICO, em cumprimento do disposto no artigo 91º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Requalificação urbana da Rua do Corte do Sino e Rua D. Zeca 
Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal da Gonçalves, Ferro – 75%
Covilhã, na sua reunião realizada em 26 de Outubro de 2012, deliberou Requalificação urbana do Largo Dr. Januário Barreto – Freguesia de 
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Humanos – Divisão de Administração Geral - Secção de Compras e nos termos das disposições conjugadas dos artigos 62.º e 84.º do mesmo 
Concursos, deste Município, por escrito e devidamente diploma legal, estabelecer nova calendarização e definição dos locais da 
fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações por falta de realização das reuniões do Executivo nos meses de Novembro e 
pagamento de salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem Dezembro de 2012, que terão lugar sem prejuízo de circunstâncias 
com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o extraordinárias que justifiquem excepção à calendarização aprovada, 
empreiteiro haja mandado executar por terceiros.nas datas, horas e locais a seguir indicados:
Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo Calendarização das reuniões públicas em Novembro e Dezembro de 
acima estabelecido.2012
Para constar se publica o presente Edital, duas vezes, com uma semana 
de intervalo, no jornal Notícias da Covilhã.

Município da Covilhã, 01 de Outubro de 2012

O Vereador responsável pelo pelouro da

Administração Geral e Finanças

(Luís Barreiros)

EDITALMais deliberou mandar publicitar editais, ficando dispensada 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVOqualquer outra forma de convocação, e elaborar flyer respectivo com 

10 dias de antecedência.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente edital e outros de O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos e do costume. E disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de 
Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos, o subscrevo. relativo à empreitada de:

Paços do Município da Covilhã, em 29 de Outubro de 2012. CONSTRUÇÃO DOS ARRUAMENTOS ENVOLVENTES ÁS 
TERMAS DE UNHAIS DA SERRA

O Vice-Presidente da Câmara,

Pedro Miguel dos Santos Farromba Foi empreiteiro a firma Norlabor – Engenharia e Construção, SA, com 
sede na Rua Alberto Caeiro nº 58-B, em Valongo.

Pelo que, durante os 15 (quinze) dias que decorrem desde a data de - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 
publicação deste Edital e mais 8 (oito) dias contados da data da FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
segunda publicação, poderão os interessados apresentar no 
Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos 
Humanos – Divisão de Administração Geral - Secção de Compras e EDITAL
Concursos, deste Município, por escrito e devidamente 

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO fundamentadas e documentadas, quaisquer reclamações por falta de 
pagamento de salários e materiais, ou indemnizações a que se julguem 
com direito, e bem assim do preço de quaisquer trabalhos que o O MUNICÍPIO DA COVILHÃ faz público, que de harmonia com o 
empreiteiro haja mandado executar por terceiros.disposto no artigo 217.º e seguintes do Decreto-Lei n.º59/99, de 02 de 

Março, se encontra aberto INQUÉRITO ADMINISTRATIVO Não serão consideradas as reclamações apresentadas fora do prazo 
relativo à empreitada de: acima estabelecido.

Para constar se publica o presente Edital, duas vezes, com uma semana 
de intervalo, no jornal Notícias da Covilhã.BENEFICIAÇÃO E ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE A 

RIBEIRA DO PAUL

Município da Covilhã, 01 de Outubro de 2012

Foi empreiteiro a firma ARL - Construções, SA, com sede na Quinta 
da Torre – Parque Industrial da Guarda – 6301-908 Guarda. O Vereador responsável pelo pelouro da
Pelo que, durante os 15 (quinze) dias que decorrem desde a data de Administração Geral e Finanças
publicação deste Edital e mais 8 (oito) dias contados da data da (Luís Barreiros)
segunda publicação, poderão os interessados apresentar no 
Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos 
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Data Hora Local 

09/11/2012 09,00 Covilhã - Auditório Municipal 

23/11/2012 09,00 Covilhã - Auditório Municipal 

14/12 /2012 10,00 Freguesia do Ferro 

21/12 /2012 10,00 Freguesia da Coutada 
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