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ABERTURA 
 
 

ACTA 	º 05/08 
 
 
Aos sete dias do mês de Março do ano dois mil e oito, nesta cidade da Covilhã e sala de 
reuniões do edifício dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária, da Câmara 
Municipal da Covilhã, sob a presidência do Senhor Vice-Presidente João Manuel Proença 
Esgalhado, estando presentes os senhores vereadores Victor Manuel Abrantes Marques, 
Joaquim António Matias e Luís Manuel Fino Gil Barreiros. 
 
 
Não compareceram à reunião o Senhor Presidente Carlos Alberto Pinto, os Senhores 
Vereadores Victor Manuel Pinheiro Pereira e Luís Miguel Fonseca do Nascimento, tendo sido 
justificadas as suas faltas. 
 
 
A reunião foi secretariada por Graça Isabel Pires Henry Robbins, Chefe de Divisão de 
Administração Geral. 
 
 
E, pelas 09:05 horas, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião. 
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I – PERÍODO A	TES DA ORDEM DO DIA 
 
O Senhor Vereador Joaquim Matias apresentou à Câmara uma proposta de solidariedade para 
com os professores de Portugal, pela situação que neste momento atravessam, documento que 
fica apenso à acta. 
 
O Senhor Vice-Presidente declarou que subscrevia totalmente este voto de solidariedade. 
 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 
 
 
 
 
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

1. AGE	DA 
 
 
Por ter sido reconhecida a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos, foi 
deliberado incluir na ordem de trabalhos o seguinte ponto: 
 
. alínea g) no DAGFP – Empreitada da Obra de Requalificação Urbana da Rua Marquês 
d’Ávila e Bolama e Rua da Fábrica Velha – Covilhã – Abertura de Concurso. 

 
 
Mais foi deliberado retirar da ordem de trabalhos o ponto 2. APROVAÇÃO DE ACTA. 
 
 
 
 
3. BALA	CETE 
 
Presente o balancete do dia de ontem, documento que fica apenso à acta, e que apresenta os 
seguintes valores: 
 
. Total de Disponibilidades: € 2.224.516,16 (dois milhões duzentos e vinte e quatro mil 
quinhentos e dezasseis euros e dezasseis cêntimos); 

 
. Documentos: € 20.717,94 (vinte mil setecentos e dezassete euros e noventa e quatro 
cêntimos); 

 
. Dotações Orçamentais: € 1.174.039,30 (um milhão cento e setenta e quatro mil trinta e nove 
euros e trinta cêntimos); 

 
. Dotações não Orçamentais: € 1.050.476,86 (um milhão cinquenta mil quatrocentos e setenta e 
seis euros e oitenta e seis cêntimos). 
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4. DESPACHOS 
 
Foram presentes à Câmara os seguintes despachos do Senhor Presidente: 
 

1. 25/02/2008 – que concorda com a resolução de requerer a declaração de utilidade 
pública da expropriação, com carácter de urgência, devidamente fundamentada, das   
seguintes  parcelas: 

 
PARCELA 50B: 
	orma Habilitante: Alínea c) do n.º 7 do do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
conjugada com o artigo 10.º do Código das Expropriações e artigo 16.º da Lei n.º 159/99, de 14 
de Setembro; 
Causa de utilidade pública a prosseguir: Execução do “Traçado das Avenidas das 
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Previsto em instrumento de gestão territorial para o imóvel a expropriar e para a zona da sua 
localização, insere-se em zona classificada como “ Área de Protecção e Valorização Ambiental 
“ e como “ Área de Grande Aptidão Agrícola incluída no PNSE “.  
 
A Câmara deliberou ratificar o despacho apresentado.  
 

2. 27/02/2008 – Despacho nº. 3/2008 – que, no seguimento da providência cautelar 
requerida por Ricarte dos Anjos Matos e David Simão Coelho, junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, reconhece que o diferimento da tomada de 
posse da parcela 22 constituída por 7 fracções destinadas a garagem, no âmbito da 
execução do Programa Polis – construção do Parque da Goldra e construção do acesso 
ao silo-auto da UBI, e do prosseguimento das obras subsequentes seria gravemente 
prejudicial para o interesse público, devendo, assim, a mesma ser levada a cabo tal qual 
se encontra planeado; 

 
3. 03/03/2008 – Despacho nº. 4/2008 – que, no seguimento da providência cautelar 

requerida por Ricarte dos Anjos Matos e David Simão Coelho, junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, através da qual aqueles  requereram a sua 
intimação para a abstenção de uma conduta, in casu, as obras de demolição de 7 
fracções destinadas a garagem (entre as quais as fracções “A” e “H”), no âmbito da 
execução do Programa Polis – construção do Parque da Goldra e construção do acesso 
ao silo-auto da UBI, reconhece que o decretamento da referida providência cautelar e o 
não prosseguimento das obras subsequentes seria gravemente prejudicial para o 
interesse público, devendo, assim, as mesmas serem levada a cabo tal qual se encontra 
planeado. 

 
Os despachos apresentados foram presentes à Câmara Municipal. Por se ter constatado 
falta de quórum com a ausência do Senhor Vereador Joaquim Matias, que manifestou 
incompatibilidade para se pronunciar sobre o assunto, a Câmara não deliberou a sua 
ratificação, transitando esta para a primeira reunião ordinária do órgão, após a presente 
reunião. 
 
 
 
Foram presentes à Câmara os seguintes despachos do Senhor Vice-Presidente: 
 

1. 04/02/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por conseguinte, a 
adjudicação da empreitada da obra de construção das escadinhas de Santo André, à 
firma Certar, SA, pelo valor da sua proposta condicionada de € 358.990,18 + IVA, bem 
como a aprovação da minuta do contrato; 

 
2. 19/02/2008 – que autoriza, a título excepcional, o horário alargado de funcionamento do 

Continente Covilhã durante todo o dia 21 de Março de 2008, tendo em conta a grande 
afluência de pessoas que é hábito ter neste dia; 

 
3. 20/02/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por conseguinte, a 

adjudicação da empreitada de requalificação do Jardim do Rodrigo, à firma Constrope, 
SA, pelo valor da sua proposta de € 12.050,40 + IVA, bem como a aprovação da minuta 
do contrato; 
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4. 20/02/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por conseguinte, a 

adjudicação da empreitada de construção de sala/biblioteca na Escola do Rodrigo, à 
firma Joaquim Dias Costa, pelo valor da sua proposta de € 42.929,11 + IVA, bem como 
a aprovação da minuta do contrato; 

 
5. 20/02/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por conseguinte, a 

adjudicação da empreitada de melhoramentos no edifício e recinto da Escola Básica da 
Erada, à firma Constrope, SA, pelo valor da sua proposta de € 54.723,65 + IVA, bem 
como a aprovação da minuta do contrato; 

 
6. 20/02/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por conseguinte, a 

adjudicação da empreitada de pavimentação do caminho de acesso à Capela da Atalaia – 
Teixoso, à firma Valério & Valério, Lda., pelo valor da sua proposta de € 15.830,00 + 
IVA, bem como a aprovação da minuta do contrato; 

 
7. 20/02/2008 – que determina a homologação da acta de análise e, por conseguinte, a 

adjudicação da empreitada de requalificação na Avenida da Universidade, entre a 
rotunda do Rato e a Palmatória, à firma Valério & Valério, Lda., pelo valor da sua 
proposta de € 19.050,60 + IVA, bem como a aprovação da minuta do contrato; 

 
8. 20/02/2008 – que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para a  

empreitada da obra de pavimentação da Rua da Ponte Pedrinha - Teixoso, bem como a 
abertura de concurso por ajuste directo, com consulta às seguintes entidades: Lambelho 
& Ramos, Lda.; Tescobeira, Lda.  e Valério & Valério, Lda.; 

 
9. 20/02/2008 – que determina a adjudicação, por ajuste directo, dos trabalhos de 

construção de uma vedação metálica e colocação de um portão na passagem aérea para 
peões junto ao Centro de Saúde da Covilhã, à empresa MetalGuarda, Indústria 
Metalúrgica, Lda., pelo valor de € 6.800,00 + IVA, de acordo com as condições 
constantes da proposta, que se apresenta como a mais conveniente para a realização do 
interesse público; 

 
10. 20/02/2008 – que determina a homologação da acta-relatório e, por conseguinte, a não 

adjudicação da empreitada da obra de construção de muros de granito na Goldra ao 
concorrente José Manuel Pinheiro Madaleno, por a sua proposta possuir um preço total 
consideravelmente superior ao preço base do concurso, bem como a anulação do 
mesmo, devendo o facto ser comunicado ao INCI; 

 

11. 21/02/2008 - que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para o 
fornecimento, montagem e infra-estruturas de parques infantis do Bairro dos Penedos 
Altos, Bairro do Rodrigo, Bairro Municipal e Bairro da Biquinha, bem como a abertura 
de concurso limitado, com consulta às seguintes firmas: CRP, Lda.; Siabi, Lda.; 
Vecojuncal, Lda. Fernando L. Gaspar, SA; Fabrigimno, Lda. Resopre, SA e Consorcil, 
Lda.; 
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12. 21/02/2008 - que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para o 
fornecimento, montagem e infra-estruturas de um parque infantil na Escola Básica do 
Refúgio, bem como a abertura de concurso por consulta prévia,  às seguintes firmas: 
CRP, Lda.; Siabi, Lda.; Vecojuncal, Lda.; Fernando L. Gaspar, SA; Fabrigimno, Lda.; 
Resopre, SA e Consorcil, Lda; 

 

13. 21/02/2008 – que determina a adjudicação, por ajuste directo, do fornecimento de 
maquinaria destinada à demolição de um imóvel situado no Beco da Estrela, n.º 16, na 
Covilhã, à empresa Marco Paulo Antunes Pereira, pelo valor de € 24.990,00 + IVA, nos 
termos da proposta que se mostra ser a mais conveniente para o interesse público; 

 
14. 26/02/2008 – que concorda com a anulação do concurso limitado para a empreitada de 

obras de conservação da Escola Básica do 1.º Ciclo de Casegas e consequente 
devolução das importâncias pagas pelas entidades concorrentes, pelas cópias do 
processo do concurso, bem como com a abertura de novo concurso limitado sem 
publicação de anúncio, com os mesmos elementos iniciais, com consulta às seguintes 
entidades: Virgílio Roque, Lda.; Consequi, SA; Constrope, SA; Joaquim Dias Costa e 
José Manuel Pinheiro Madaleno; 

 
15. 27/02/2008 - que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para a 

empreitada da obra de aplicação e fornecimento de guardas de segurança na Estrada 
Municipal 508 entre Cortes do Meio e Bouça,  bem como a abertura de concurso 
limitado sem publicação de anúncio; 

 
16. 27/02/2008 - que aprova o programa de concurso e o caderno de encargos para a 

empreitada da obra de pavimentação da Rua Principal – Vila do Carvalho, bem como a 
abertura de concurso por ajuste directo, com consulta às seguintes entidades: Lambelho 
& Ramos, Lda.; Tescobeira, Lda. e Valério & Valério, Lda; 

 
17. 04/03/2008 – que concorda com a aprovação do projecto de requalificação e 

alargamento da Ladeira do Bisca, Canhoso – Covilhã; 
 

18. 05/03/2008 – que concorda com a aprovação do projecto de requalificação e 
alargamento da Rua Leal, Boidobra – Covilhã; 

 
19. 05/03/2008 – que autoriza o prolongamento de horário, a título excepcional, ao 

estabelecimento de restauração e bebidas “Wine Gallery Bar”, sito na Rua António 
Augusto Aguiar, nº. 108 – Covilhã, até às 04:00 horas, do dia 5 de Março de 2008, 
devido a realização de uma festa do Núcleo de Cinema da Universidade da Beira 
Interior; 

 
20. 05/03/2008 – que determina a adjudicação, por ajuste directo, da prestação de serviços 

na área da aeronáutica e integrados na elaboração do Plano Director do Aeródromo 
Municipal da Covilhã, à empresa BCR – Gestão e Empreendimentos, Lda., pelo prazo 
de um ano, renovável por igual período por acordo entre as partes, pelo valor de € 
10.000,00 anuais + IVA; 
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21. 05/03/2008 – que determina a adjudicação, por ajuste directo, do fornecimento e 
aplicação de estores na Escola EB1 de São Silvestre, à empresa Alcriestor – Estores, 
Lda., pelo valor de € 5.130,00 + IVA, de acordo com as condições constantes da 
proposta que se apresenta como a mais conveniente para a realização do interesse 
público; 

 
22. 05/03/2008 – que determina a adjudicação, por ajuste directo, do fornecimento de 

maquinaria destinada à demolição de três habitações em ruína situadas na Travessa do 
Jardim e Rua de S. João, na Boidobra, à empresa de Joaquim Dias Costa, pelo valor de € 
12.660,00, com inversão de IVA, nos termos da proposta que mostra ser a mais 
conveniente para o interesse público. 

 
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados. 
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5.1 – DEPARTAME	TO DE ADMI	ISTRAÇÃO GERAL, FI	A	ÇAS E 
PATRIMÓ	IO 

 
a) Protocolos de Acordo para a Delegação de Actos de Competência da Câmara 
Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia 

 
Foram presentes à Câmara os protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da 
Câmara Municipal da Covilhã para as juntas de freguesia a seguir mencionadas, devidamente 
autorizadas pelas respectivas assembleias de freguesia, com os objectivos e transferências de 
verbas, que também se indicam, documentos que ficam apensos à acta: 
 

 
JU	TA DE 
FREGUESIA 

 
OBJECTIVO 

 

 
VERBA A 

TRA	SFERIR 
Aldeia do Souto Reparação de caminhos, limpeza de bermas e valetas 

 
€ 7.290,00 

+ IVA à taxa em vigor 

Aldeia do Souto Obras e reparação da casa mortuária 
 

€ 8.230,00  
+ IVA à taxa em vigor 

Boidobra Obras de conclusão da requalificação urbana da Rua 
da Igreja 

€ 3.457,00 
+ IVA à taxa em vigor 

Cantar Galo Cedência de 50 manilhas, 3m3 de areia e 20 sacos de 
cimento, no valor de € 253,80 + IVA 

-- 

Casegas Obras de reparação de valetas de várias ruas na zona 
urbana da freguesia 

€ 3.822,31 
+ IVA à taxa em vigor 

Peso Contratação de uma trabalhadora não docente para 
assegurar o acompanhamento das actividades de 
enriquecimento curricular na Escola Básica 1.º Ciclo 
do Peso, no período compreendido entre 17/09/07 e 
31/07/08 

€ 3.842,10 

S. Jorge da Beira Obras de pintura do Polidesportivo de S. Jorge da 
Beira 

€ 6.500,00  
+ IVA à taxa em vigor 

S. Jorge da Beira Colocação de um gradeamento de protecção da Rua 
dos Castanheiros 

€ 2.395,00 
+ IVA à taxa em vigor 

S. Jorge da Beira Construção de um jardim público na zona 
envolvente ao centro de noite 

€ 12.751,30 
+ IVA à taxa em vigor 

Unhais da Serra Obras de limpeza da Ribeira € 5.000,00 
+ IVA à taxa em vigor 

Vale Formoso Aquisição do projecto de melhoramento de um 
edifício municipal 

€ 18.145,65 
+ IVA à taxa em vigor 

Vila do Carvalho Cedência de 10 sacos de cimento, 5m3 de areia e 70 
manilhas, para reparação de valetas no Sítio da 
Portela, no valor de € 369,60 + IVA 

-- 

Vila do Carvalho Obras de conclusão do parque infantil da Escola 
Básica de Vila do Carvalho 

€ 2.519,20 
+ IVA à taxa em vigor 

Vila do Carvalho Trabalhos de poda e rolamento de árvores existentes 
na freguesia 
 

€ 1.350,00 
+ IVA à taxa em vigor 
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Vila do Carvalho Contratação de uma trabalhadora não docente para 
assegurar o funcionamento das actividades lectivas e 
não lectivas no Jardim-de-Infância de Vila do 
Carvalho, nas faltas e impedimentos da funcionária 
efectiva, no período compreendido entre 21/01/2008 
a 10/02/2008 

€ 414,24 

 

A Câmara deliberou aprovar a celebração dos protocolos apresentados. 
 
 
 
 
b) Mapas de Assiduidade e Acidentes de Trabalho dos Funcionários da Autarquia – 
Dezembro/2007 

 
Foram presentes à Câmara os mapas de assiduidade e acidentes de trabalho do pessoal ao 
serviço da Autarquia referentes ao mês de Dezembro de 2007, bem como o mapa comparativo 
da assiduidade dos anos de 2006/2007, documentos que ficam apensos à acta. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

 
 
c) Parecer sobre a Informação Financeira do 1º Semestre de 2007 da ADC – Águas da 
Covilhã, E.M. 

 
Foi presente à Câmara uma comunicação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas “Cruz 
Martins & Pêga Magro”, datada de 03/09/2007, acompanhada do parecer sobre a informação 
financeira do 1º semestre de 2007 da ADC – Águas da Covilhã, para os efeitos previstos na 
alínea e) do artigo 28º da Lei nº. 53-F/2006 de 29 de Dezembro, conjugada com a alínea e) do 
artigo 27º do mesmo diploma legal. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
 
d) Aquisição de Parcelas de Terrenos por Via do Direito Privado: 
 
- Construção do Traçado da Avenida das Termas/Acesso à 	ave de Santo António 

 
Foi presente à Câmara uma informação da Divisão do Património Municipal, datada de 
31/01/2008, acompanhada de uma declaração devidamente assinada, respeitante à negociação 
realizada com Paulo Jorge Gonçalves Antunes, para efeitos de aquisição de parcelas de terreno 
necessárias à construção do traçado da Avenida das Termas/acesso à Nave de Santo António, 
documento que fica apenso à acta. 
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A Câmara deliberou concordar com as negociações e respectivas contrapartidas 
constantes na declaração assinada por Paulo Jorge Gonçalves Antunes no âmbito da 
construção do traçado da Avenida das Termas/acesso à 	ave de Santo António. 
 
 
 
 
Foi presente à Câmara uma informação da Divisão do Património Municipal, datada de 
20/02/2008, acompanhada de três declarações devidamente assinadas, respeitantes às 
negociações realizadas com os proprietários, para efeitos de aquisição da parcela de terreno n.º 
163B, necessária para a construção do traçado da Avenida das Termas/acesso à Nave de Santo 
António, não obstante a referida parcela ter sido objecto de declaração de utilidade pública e 
consequente posse administrativa por parte da Câmara Municipal. 
 
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a aquisição, por via 
de direito privado, da parcela de terreno, necessária para a construção do traçado da 
Avenida das Termas/acesso à 	ave de Santo António, a seguir mencionada: 
 

	ome do Proprietário Parcela Área ( m2 ) Valor 
Deolinda Pereira Carriço Roque 163B – 

(87,50%) 
2.167,37 € 20.253,31 

Amélia Cristina de Almeida Roque 
Guedes 

163B  
(6,25 %) 

154,81 € 1.446,67 

Margarida Isabel de Almeida 
Pereira Roque 

163B  
(6,25%) 

154,81 € 1.446,67 

 
 
 
 
- Construção da Ponte Pedonal sobre a Ribeira da Carpinteira 

 
Foi presente à Câmara uma informação da Divisão do Património Municipal, datada de 
04/02/2008, acompanhada de duas declarações/acordos devidamente assinadas, respeitantes às 
negociações realizadas com Laurentino Agostinho de Almeida e Moisés Agostinho de Almeida, 
para efeitos de aquisições da parcela de terreno necessária à construção da ponte pedonal sobre 
a Ribeira da Carpinteira, no âmbito do Programa Polis. 
 
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a aquisição, por via 
de direito privado, da parcela de terreno, necessária para a construção da ponte pedonal 
sobre a Ribeira da Carpinteira – no âmbito do Programa Polis, a seguir mencionada: 
 

	ome do Proprietário Parcela Área ( m2 ) Valor 
Laurentino Agostinho de Almeida 	.º 4 – 1/2 84,25 € 8.485,66 
Moisés Agostinho de Almeida 	.º 4 – 1/2 84,25 € 8.485,66 
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Foi presente à Câmara uma informação da Divisão do Património Municipal, datada de 
26/02/2008, acompanhada do ofício enviado a Alberto Freitas dos Santos, no qual o Município 
apresenta uma proposta de aquisição para a totalidade do prédio onde está inserida a parcela 
necessária à construção da ponte pedonal sobre a Ribeira da Carpinteira, onde aquele declara 
que aceita a proposta apresentada, no montantes de € 75.000,00. 
 
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a aquisição, por via 
de direito privado, do prédio rústico inscrito na matriz da freguesia da Conceição sob o 
artigo 113, descrito na CRP sob o n.º 00614/211170, propriedade de Alberto Freitas dos 
Santos, pelo montante de € 75.000,00, necessário para a construção da ponte pedonal 
sobre a Ribeira da Carpinteira. 
 
 
 
 
e) Empreitada da Obra de Construção da Ponte Pedonal de Cima sobre a Ribeira da 
Carpinteira – Acesso ao Bairro dos Penedos Altos – Adjudicação 

 
Foi presente à Câmara a acta-relatório – projecto de decisão final do concurso público para a 
empreitada da obra de construção da ponte pedonal de cima sobre a Ribeira da Carpinteira – 
acesso ao Bairro dos Penedos Altos. 
 
A Câmara deliberou homologar a acta-relatório – projecto de decisão final do concurso 
público para a empreitada da obra de construção da ponte pedonal de cima sobre a 
Ribeira da Carpinteira – acesso ao Bairro dos Penedos Altos, que propõe a adjudicação 
da proposta do concorrente Certar, SA, no valor de € 2.479.568,00 e um prazo de 
execução de 150 dias. 
 
Mais foi deliberado aprovar a minuta do respectivo contrato. 
 
 
 
 
f) Plano de Actividades e Orçamento da 	ova Covilhã para 2008 
 
Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo 27º da Lei nº. 53-F/2006 de 29 de Dezembro, foi 
presente à Câmara a informação nº. 12/2008, datada de 29/02/2008, do Senhor Vice-Presidente, 
acompanhada do plano e programa de actividades e orçamento para 2008 da Nova Covilhã – 
SRU, EM, e respectivo parecer do Fiscal Único da Sociedade, em cumprimento da alínea g) do 
artigo 28º da referida Lei. 
 
A Câmara tomou conhecimento 
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g) Empreitada da Obra de Requalificação Urbana da Rua Marquês d’Ávila e Bolama e 
Rua da Fábrica Velha – Covilhã – Abertura de Concurso 

 
Foi presente à Câmara o processo relativo à abertura de concurso para a empreitada da obra de 
requalificação urbana da Rua Marquês d’Ávila e Bolama e Rua da Fábrica Velha – Covilhã. 
 
A Câmara deliberou aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos para a 
empreitada da obra de requalificação urbana da Rua Marquês d’Ávila e Bolama e Rua da 
Fábrica Velha – Covilhã, bem como a abertura do respectivo concurso público. 
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5.2 – DEPARTAME	TO DE OBRAS E SERVIÇOS OPERATIVOS 
 
a) Empreitada da Obra Reparação de Fachadas na Rua Visconde da Coriscada, Rua 
	uno Álvares Pereira – Suspensão de Trabalhos 

 
Foi presente à Câmara uma comunicação da firma José Manuel Pinheiro Madaleno, datada de 
18/01/2008, a solicitar a continuação da suspensão dos trabalhos na empreitada da obra de 
reparação de fachadas na Rua Visconde da Coriscada, Rua Nuno Álvares Pereira. 
 
A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO e no seguimento do 
solicitado pela firma José Manuel Pinheiro Madaleno, deliberou autorizar a suspensão 
dos trabalhos na empreitada da obra de reparação de fachadas na Rua Visconde da 
Coriscada, Rua 	uno Álvares Pereira, no período compreendido entre 21/01/2008 e 
11/02/2008. 
 
 
 
 
b) Trabalhos-a-mais: 
 
- Empreitada da Obra de Arranjos Exteriores no Cemitério Municipal 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º 939, datada de 20/12/2007, da Divisão de Obras, 
relativa à realização de trabalhos-a-mais e a menos na empreitada da obra de arranjos exteriores 
no Cemitério Municipal. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a 
realização de trabalhos-a-mais, no valor de € 15.916,00, e a menos, no valor de € 792,00, 
na empreitada da obra de arranjos exteriores no Cemitério Municipal, bem como a 
compensação dos referidos trabalhos, da qual resulta um valor adicional de € 15.124,00. 
 
 
 
- Empreitada da Obra de Execução de Infra-estruturas do Loteamento da Quinta da 
Corredoura 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º 56, datada de 22/01/2008, da Divisão de Obras, relativa 
à realização de trabalhos-a-mais e a menos na empreitada da obra de execução de infra-
estruturas do Loteamento da Quinta da Corredoura. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a 
realização de trabalhos-a-mais, no valor de € 19.588,15, e a menos, no valor de € 
18.099,85, na empreitada da obra de execução de infra-estruturas do Loteamento da 
Quinta da Corredoura, bem como a compensação dos referidos trabalhos, da qual resulta 
um valor adicional de € 1.488,30. 
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c) Revisão de Preços: 
 
- Empreitada da Obra de Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários e 
Auditório do Paúl 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º. 68, da Divisão de Obras, datada de 28/01/2008, 
acompanhada do cálculo da revisão de preços da empreitada da obra de construção do quartel 
dos Bombeiros Voluntários e Auditório do Paúl. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a revisão 
de preços da empreitada da obra de construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários e 
Auditório do Paúl, no valor de € 6.991,27. 
 
 

 
- Empreitada da Obra de Construção de um Muro em Betão – Vila do Carvalho 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º. 86, da Divisão de Obras, datada de 30/01/2008, 
acompanhada do cálculo da revisão de preços provisória da empreitada da obra de construção 
de um muro em betão – Vila do Carvalho.   
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a revisão 
de preços provisória da empreitada da obra de construção de um muro em betão – Vila do 
Carvalho, no valor de € 212,97. 
 

 
 
- Empreitada da Obra de Construção da Casa Mortuária do Canhoso 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º. 85, da Divisão de Obras, datada de 30/01/2008, 
acompanhada do cálculo da revisão de preços provisória da empreitada da obra de construção 
da Casa Mortuária do Canhoso. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a revisão 
de preços provisória da empreitada da obra de construção da Casa Mortuária do 
Canhoso, no valor de € 1.032,14. 
 

 
  
- Empreitada da Obra de Recuperação/Conservação da Travessa do Castelo 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º. 98, da Divisão de Obras, datada de 04/02/2008, 
acompanhada do cálculo da revisão de preços da empreitada da obra de 
recuperação/conservação da Travessa do Castelo. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a revisão 
de preços da empreitada da obra de recuperação/conservação da Travessa do Castelo, no 
valor de € 64,51. 
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- Empreitada da Obra de Requalificação no Bairro da Alegria 
 
Foi presente à Câmara a informação n.º. 133, da Divisão de Obras, datada de 20/02/2008, 
acompanhada do cálculo da revisão de preços da empreitada da obra de requalificação no 
Bairro da Alegria. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a revisão 
de preços da empreitada da obra de requalificação no Bairro da Alegria, no valor de € 
796,10. 
 
 

 
- Empreitada da Obra de Reparação Exterior do Mercado Municipal 

 
Foi presente à Câmara uma comunicação da sociedade Constrope – Construções, SA, datada de 
18/02/2008, que dá conta de que concorda com o cálculo da revisão de preços da empreitada da 
obra de reparação exterior do Mercado Municipal. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a revisão 
de preços da empreitada da obra de reparação exterior do Mercado Municipal, no valor 
de € 270,13. 
 
 
 
- Empreitada da Obra de Beneficiação da EM – Vale de Amoreira/Verdelhos 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º. 127, da Divisão de Obras, datada de 19/02/2008, 
relativa ao cálculo da revisão de preços da empreitada da obra de beneficiação da EM – Vale de 
Amoreira/Verdelhos. 

 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou aprovar a 
actualização do valor da revisão de preços da empreitada da obra de beneficiação da EM 
– Vale de Amoreira/Verdelhos, da qual resulta um valor adicional de € 26.942,07. 
 
 
 
 
d) Recepções Provisórias: 
 
- Empreitada da Obra de Beneficiação da EM Vale de Amoreira/Verdelhos 

 
Foi presente à Câmara o auto de recepção provisória da empreitada da obra de beneficiação da 
EM Vale de Amoreira/Verdelhos. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou homologar o auto 
de recepção provisória da empreitada da obra de beneficiação da EM Vale de 
Amoreira/Verdelhos, que dá conta de que a obra está em condições de ser recebida 
provisoriamente, bem como encarregar o DAGFP da abertura do respectivo inquérito 
administrativo. 
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- Empreitada da Obra de Recuperação/Conservação da Travessa do Castelo 
 
Foi presente à Câmara a informação n.º 83, da Divisão de Obras, datada de 23/01/2008, 
acompanhada do auto de recepção provisória da empreitada da obra de 
recuperação/conservação da Travessa do Castelo. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou homologar o auto 
de recepção provisória da empreitada da obra de recuperação/conservação da Travessa 
do Castelo, que dá conta de que a obra está em condições de ser recebida, bem como 
encarregar o DAGFP da abertura do respectivo inquérito administrativo. 
 
 
 
 
e) Recepções Definitivas: 
 
- Empreitada da Obra de Reconstrução de um Pontão no Caminho dos Moinhos 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º 103, da Divisão de Obras, datada de 06/02/2008, 
acompanhada do auto de recepção definitiva da empreitada da obra de reconstrução de um 
pontão no Caminho dos Moinhos. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou homologar o auto 
de recepção definitiva da empreitada da obra de reconstrução de um pontão no Caminho 
dos Moinhos, que dá conta de que a obra está em condições de ser aceite. 
 
 
 
- Empreitada da Obra de Construção das Infra-estruturas Viárias, Eléctricas, Águas e 
Esgotos, Telefónicas, Gás e Arranjos Exteriores dos Equipamentos Desportivos para 
a Cidade da Covilhã 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º 136, da Divisão de Obras, datada de 22/02/2008, 
acompanhada do auto de recepção definitiva parcial da empreitada da obra de construção das 
infra-estruturas viárias, eléctricas, águas e esgotos, telefónicas, gás e arranjos exteriores dos 
equipamentos desportivos para a cidade da Covilhã. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou homologar o auto 
de recepção definitiva parcial da empreitada da obra de construção das infra-estruturas 
viárias, eléctricas, águas e esgotos, telefónicas, gás e arranjos exteriores dos equipamentos 
desportivos para a cidade da Covilhã, que dá conta de que a obra está em condições de ser 
recebida definitiva e parcialmente. 
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f) Contas Finais: 
 
- Empreitada da Obra de Requalificação Urbana de Arruamentos Intramuralhas – 
Fase B 

 
Foi presente à Câmara uma comunicação da firma Ricobra, Construções, Lda., datada de 
24/01/2008, acompanhada da conta final da empreitada da obra de requalificação urbana de 
arruamentos intramuralhas – fase B. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada da obra de requalificação 
urbana de arruamentos intramuralhas – fase B, no valor de € 127.110,25. 
 
 
 
- Empreitada da Obra de Construção de um Muro em Pedra Seca – Penhas da Saúde 

 
Foi presente à Câmara uma comunicação da firma Lambelho & Ramos, Lda., datada de 
28/01/2008, acompanhada da conta final da empreitada da obra de construção de um muro em 
pedra seca – Penhas da Saúde. 
 
A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada da obra de construção de um 
muro em pedra seca – Penhas da Saúde, no valor de € 4.490,00. 
 
 
 
 
g) Ampliações de Iluminação Pública 
 
Foi presente à Câmara um ofício da EDP, acompanhado de orçamento relativo à ampliação da 
rede BT/IP. 
 
A Câmara, com base na informação prestada pelos Serviços, deliberou aprovar o 
orçamento apresentado pela EDP que a seguir se indica: 
 

Designação Freguesia Ofício Orçamento Valor 
Caminho do Sítio da Tapada Teixoso 56/08 45/2008 € 2.031,53 
 
 
 
 
h) Trânsito e Sinalização 
 
- Estudo para a Criação de Zona de Estacionamento para Autocarro da APPACDM 
na Rua António Augusto de Aguiar 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º 76, datada de 25/01/2008, da Divisão de Obras, relativa 
à possibilidade de criação na Rua António Augusto de Aguiar de lugar de estacionamento de 
autocarro da APPACDM. 
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A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO e face à utilização do espaço 
e disponibilidade, deliberou encarregar os serviços de procederem à colocação da seguinte 
sinalização, na Rua António Augusto de Aguiar: 
 
- Marcação horizontal: 
• marcas M17 (raias oblíquas delimitadas por linhas contínuas), nas zonas mortas, 
não utilizáveis pelos condutores; 

• 6 lugares de estacionamento autorizado; 
• 1 lugar de estacionamento autorizado reservado a deficientes, com a marcação do 
símbolo de deficientes no centro do mesmo; 

• 1 lugar de estacionamento autorizado reservado ao autocarro da APPACDM. 
 
- Sinalização vertical: 
• retirar o sinal vertical de informação H1a (estacionamento autorizado), 
complementado com placa adicional com a inscrição “TUC”; 

• 1 sinal vertical de informação H1a (estacionamento autorizado, com adicional 
mod.11c, no próprio sinal), complementado com placa adicional com a inscrição 
“APPACDM, 1 Lugar”;    

• 1 sinal vertical de informação H1a (estacionamento autorizado, com adicional 
mod.11c, no próprio sinal), complementado com placa adicional com a inscrição 
“Transportes Urbanos da Covilhã”; 

• 1 sinal vertical de informação H1a (estacionamento autorizado), complementado 
com placa adicional com a inscrição “6 lugares”; 

• 1 sinal vertical de informação H1a (estacionamento autorizado, com adicional 
mod.11d, no próprio sinal), complementado com placa adicional com a inscrição “ 
1 Lugar” 

 
 

 
- Freguesia de S. Martinho – Solicitação de Abrigos de Passageiros para a E	 230 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º 112, datada de 11/02/2008, da Divisão de Obras, 
relativa ao pedido da Junta de Freguesia de S. Martinho para colocação de abrigos de 
passageiros na freguesia, documento que fica apenso à acta. 
 
A Câmara, com base na informação do Senhor Chefe da DIO, deliberou autorizar a 
colocação de quatro abrigos de passageiros, nos seguintes locais: 
 

• Zona da Meia Légua 
• Zona do Ribeiro 	egro 
• Zona dos Sete Capotes 
• Entroncamento do Bairro 	ossa Senhora da Conceição 

 
Mais foi deliberado encarregar os serviços de procederem à colocação da respectiva 
sinalização. 
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- Estudo para a Criação de Zona de Estacionamento de Autocarro de Turismo, na Praça 
do Município 
 
Foi presente à Câmara a informação n.º 115, datada de 11/02/2008, da Divisão de Obras, 
relativa à criação na Praça do Município de cais/paragem de autocarro de turismo de 
passageiros, documento que fica apenso à acta. 
 
A Câmara, com base na proposta do Senhor Chefe da DIO, deliberou autorizar a criação 
das seguintes zonas de estacionamento de autocarro de turismo: 
 - Junto ao edifício do Hotel Solneve, no Largo 5 de Outubro, para recolha e 

largada de turistas, por períodos não superiores a 5 minutos; 
 - 	a Rua Capitão Alves Roçadas para recolha e largada de turistas, por 

períodos não superiores a 1 hora. 
 
Mais foi deliberado encarregar os serviços de procederem à colocação da respectiva 
sinalização. 
 
 
 
 
i) ParqC – Alteração do Regime Tarifário 
 
Foi presente à Câmara uma comunicação da ParqC, datada de 15/02/2008, que dá conta da 
alteração dos valores das tarifas a praticar no parque de estacionamento e nos parcómetros da 
cidade, a partir de 1 de Março de 2008, conforme documento que fica apenso à acta. 
 
O Senhor Vereador Joaquim Matias declarou que, tendo em conta a situação financeira gravosa 
que vive o país, a empresa deveria ponderar este aumento, pois seria uma forma de dinamizar 
mais o centro da cidade, pois este aumento irá afastar mais as pessoas. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
 
j) Aumento Tarifário nos T.C.U.C. para 2008 
 
Foi presente à Câmara uma comunicação do Consórcio Auto-Transportes do Fundão S.A., 
Joalto-Rodoviária das Beiras, SA, datada de 14/02/2008, que dá conta do aumento tarifário dos 
T.C.U.C. a partir de 1 de Março de 2008. 
 
Segundo informação do Senhor Chefe da DIO não é de aprovar o aumento do preço dos bilhetes, 
uma vez que o serviço prestado é de má qualidade. 
 
A Câmara deliberou não concordar com o aumento dos T.C.U.C. a partir de 1 de Março 
de 2008, tendo em conta a má qualidade da frota e o serviço prestado. 
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5.3 – DEPARTAME	TO DE PLA	EAME	TO E URBA	ISMO 
 
a) Contratos de Arrendamento 
 
- Maria Irondina 	óbrega 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º 154, datada de 18/02/2008, do Serviço de Habitação, 
que dá conta de que, por separação judicial do titular do arrendamento, José Luís Gomes das 
Neves, referente à habitação sita na Quinta da Alâmpada, Bloco 12 – 1.º Dt.º, na Boidobra, 
vem, Maria Irondina Nóbrega, requerer a transmissão do contrato para o seu nome. 
 
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a transmissão do 
contrato de arrendamento celebrado com José Luís Gomes das 	eves, referente à 
habitação sita na Quinta da Alâmpada, Bloco 12 – 1.º Dt.º, na Boidobra para, Maria 
Irondina 	óbrega, por separação judicial do titular, bem como aprovar a celebração do 
novo contrato de arrendamento, documento que fica apenso à acta. 
 

 
- Maria da Graça Saraiva Pires 

 
Na sequência do requerimento apresentado por Maria da Graça Saraiva Pires que, por motivo 
de divórcio do titular do arrendamento da habitação sita na Quinta da Alâmpada, Bloco 22 – 1.º 
Esq.º, na Boidobra, solicita a transmissão do contrato para o seu nome, foi presente à Câmara o 
novo contrato de arrendamento, documento que fica apenso à acta. 
 
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar a transmissão do 
contrato de arrendamento da habitação sita na Quinta da Alâmpada, Bloco 22 – 1.º Esq.º, 
na Boidobra, para Maria da Graça Saraiva Pires, por motivo de divórcio do titular, bem 
como ratificar o novo contrato de arrendamento. 
 
 
 
 
b) Acordos para a Regularização de Rendas em Atraso 
 
- Maria Suzel da Conceição Moura Berrincha Ramos 
 

Foi presente à Câmara a informação n.º 147, do Serviço de Habitação, datada de 17/01/2008 
acompanhada de um acordo para a regularização de rendas em atraso a celebrar com Maria 
Suzel da Conceição Moura Berrincha Ramos, referente ao fogo sito na Rua 1.º de Maio, Bloco 
B – 2.º Esq.º - Biquinha - Covilhã, documento que fica apenso à acta. 
 
A Câmara deliberou aprovar a celebração de um acordo para a regularização de rendas 
em atraso com Maria Suzel da Conceição Moura Berrincha Ramos, referente ao fogo sito 
na Rua 1.º de Maio, Bloco B – 2.º Esq.º - Biquinha - Covilhã, sendo o valor actual da 
dívida de € 572,00, o qual será amortizado, a partir de Fevereiro de 2008, durante 6 
meses, até Julho de 2008 (inclusive), com o pagamento da quantia mensal de € 182,33 (€ 
87,00 – renda + € 95,33 – acordo). 
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5.4 – DEPARTAME	TO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  
 
a) Parlamento da Juventude 
 
Foi presente à Câmara a informação n.º 20/2008, do Adjunto do Senhor Presidente, datada de 
04/02/2008, acompanhada do novo regulamento para constituição e funcionamento do 
Parlamento da Juventude, documento que fica apenso à acta. 
 
A Câmara, com base na proposta do Adjunto do Senhor Presidente, deliberou revogar o 
regulamento para constituição e funcionamento do Parlamento da Juventude, aprovado 
na reunião realizada em 07/02/2003, e aprovar o novo regulamento do Parlamento da 
Juventude. 
 
Mais foi deliberado submeter o referido regulamento à Assembleia Municipal para efeitos 
de aprovação, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 1 de Janeiro. 
 
 
 
 
b) Relatório de Actividades do DECD do Ano de 2007 e Dados Estatísticos 
 
Foi presente à Câmara a informação n.º 25/2008, do Adjunto do Senhor Presidente, datada de 
18/02/2008, acompanhada do Relatório de Actividades do Departamento de Educação, Cultura 
e Desporto e Dados Estatísticos relevantes, por sector, referente ao ano de 2007, documento que 
fica apenso à acta. 
 
A Câmara tomou conhecimento. 
 
 
 
 
c) Cartão Social Municipal – Autorização de Despesas 
 
Foi presente à Câmara a informação n.º 24/2008, datada de 18/02/2008, do Adjunto do Senhor 
Presidente, acompanhada do programa de Viagens Turísticas para o ano de 2008 a realizar no 
âmbito do Cartão Social Municipal, cuja estimativa orçamental é de € 50.000,00, documento 
que fica apenso à acta. 
 
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou autorizar as despesas 
inerentes às viagens turísticas a realizar durante o ano de 2008, no âmbito do Cartão 
Social Municipal, no montante de € 50.000,00. 
 
 
 
Foi presente à Câmara a informação n.º 22/2008, datada de 12/02/2008, do Adjunto do Senhor 
Presidente, que, no âmbito do Cartão Social Municipal e no que respeita aos benefícios que a 
Câmara Municipal concede aos seus portadores, designadamente na oferta de programas 
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turísticos, propõe a concretização do Programa “Ar Puro Prolonga a Vida”, possibilitando aos 
idosos, nos meses de Verão, usufruírem de um período de 6 dias, com alojamento e pensão 
completa, no Hotel Serra da Estrela, mediante a comparticipação de € 60,00/pessoa. 
 
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou, no âmbito do Cartão Social 
Municipal, autorizar as despesas inerentes à concretização do Programa “Ar Puro 
Prolonga a Vida”, no montante de € 25.000,00. 
 
 
 
 
d) Celebração de Protocolos de Colaboração com o Agrupamento de Escolas Pêro da 
Covilhã – Aprovação 

 
Foi presente à Câmara a informação nº. 17/2008, do Adjunto do Senhor Presidente, datada de 
14/02/2008, acompanhada de dois protocolos de colaboração a celebrar entre o Município da 
Covilhã e o Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, para contratação de trabalhadores não 
docentes para assegurarem o prolongamento de horário nos Jardins-de-Infância da Boidobra e 
Alâmpada, documentos que ficam apensos à acta. 
 
A Câmara deliberou aprovar a celebração do protocolo de colaboração entre o Município 
da Covilhã e o Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã para contratação de trabalhador 
não docente para assegurar o prolongamento de horário no Jardim-de-Infância da 
Boidobra, por um período diário de 04:30 horas, distribuídas consoante a necessidade do 
serviço, através da atribuição da verba de € 3.304,00, repartida mensalmente pelo 
montante máximo de € 413,00, com início em 1 de Dezembro de 2007 e términos em 31 de 
Julho de 2008. 
 
Mais foi deliberado aprovar a celebração de um protocolo de colaboração entre o 
Município da Covilhã e o Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã para contratação de 
trabalhador não docente para assegurar o prolongamento de horário no Jardim-de-
Infância da Alâmpada, por um período diário de 04:30 horas, distribuídas consoante a 
necessidade do serviço, através da atribuição da verba de € 3.304,00, repartida 
mensalmente pelo montante máximo de € 413,00, com início em 1 de Dezembro de 2007 e 
términos em 31 de Julho de 2008. 
 
 
 
Foi presente à Câmara a informação nº. 21/2008, do Adjunto do Senhor Presidente, datada de 
08/02/2008, acompanhada do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã 
e o Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã, para contratação de trabalhador não docente para 
assegurar o prolongamento de horário no Jardim-de-Infância da Boidobra, documento que fica 
apenso à acta. 
 
A Câmara, com base na informação dos serviços, deliberou aprovar a celebração de um 
protocolo de colaboração entre o Município da Covilhã e o Agrupamento de Escolas Pêro 
da Covilhã para contratação de trabalhador não docente para assegurar o prolongamento 
de horário no Jardim-de-Infância da Boidobra, por um período diário de 04:30 horas, 
distribuídas consoante a necessidade do serviço, através da atribuição da verba de € 
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2.065,00, repartida mensalmente pelo montante máximo de € 413,00, com início em 1 de 
Março de 2008 e términos em 31 de Julho de 2008. 
 
 
 
 
e) Proposta de Verbas para Material CAF (Componente Apoio Família) – Ano Lectivo 
2007/2008 

 
Foi presente à Câmara a informação n.º 19/2008, do Adjunto do Senhor Presidente, datada de 
04/02/2008, no sentido de ser autorizada a afectação de verbas que permitam a aquisição de 
material didáctico-pedagógico a ser utilizado durante o funcionamento das componentes de 
apoio sócio-familiar, nos jardins-de-infância referidos no anexo I, documento que fica apenso à 
acta. 
 
A Câmara, com base na informação dos serviços e de acordo com a documentação anexa, 
deliberou autorizar a atribuição de verbas por agrupamento de escolas, que permitam a 
aquisição de material didáctico-pedagógico a ser utilizado durante o funcionamento das 
componentes de apoio sócio-familiar, nos respectivos jardins-de-infância, no montante 
global de € 8.940,00, devendo as mesmas ser liquidadas após apresentação do respectivo 
documento de despesa, até ao máximo estipulado como apoio. 
 
 
 
 
f) Clube Escape Livre – Apoio 
 
O Senhor Presidente, face ao pedido formulado pelo Clube Escape Livre, propôs à Câmara a 
atribuição de um subsídio, no valor de € 500,00, para apoio no desenvolvimento das suas 
actividades. 
 
A Câmara, tendo em conta o interesse municipal de natureza desportiva e recreativa, 
deliberou, nos termos da alínea b), do n.º. 4 do artigo 64º da Lei n.º. 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir 
um subsídio, no valor de € 500,00, ao Clube Escape Livre, para apoio no desenvolvimento 
das suas actividades. 
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APROVAÇÃO EM MI	UTA 
 
As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas em minuta para efeitos de 
execução imediata. 
 
 
 
 
 
VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 
 
As deliberações constantes da presente acta foram aprovadas por unanimidade, com excepção 
daquelas em que é referido outro modo de votação. 
 
 
 
 
 
E	CERRAME	TO 
 
Pelas 09:35 horas, verificando-se não haver mais assuntos a serem tratados, o Senhor Vice-
Presidente declarou encerrada a reunião pelo que, para constar, se lavrou a presente acta que vai 
ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e pela Chefe de Divisão de Administração Geral. 
 
 
 
 
 
MO	TA	TE GLOBAL DOS E	CARGOS 
 
O montante global dos encargos resultantes das deliberações tomadas nesta reunião de Câmara 
foi de € 3.407.159,82 (três milhões quatrocentos e sete mil cento e cinquenta e nove euros e 
oitenta e dois cêntimos). 
 
 
 
 
O Vice-Presidente _____________________________________________________________ 
 
 
 
A Chefe de Divisão de Administração Geral _______________________________________ 


