ACTA DA REUNIÃO DE 03/02/2012

CÂMARA MUNICIPAL
DA
COVILHÃ

TEXTO DEFINITIVO DA ACTA Nº 03/2012

Da reunião ordinária realizada no dia 03 de Fevereiro de 2012, iniciada às 9,04 horas e
concluída às 9,11horas.
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ACTA DA REUNIÃO DE 03/02/2012

ABERTURA

ACTA Nº 03/2012

Aos três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e doze, nesta cidade da Covilhã e sala de
reuniões do edifício dos Paços do Concelho realizou-se a reunião ordinária da Câmara
Municipal da Covilhã, sob a presidência do Senhor Presidente Carlos Alberto Pinto, estando
presentes o Senhor Vice-Presidente Pedro Miguel dos Santos Farromba, os Senhores
Vereadores Victor Manuel Pinheiro Pereira, João Manuel Proença Esgalhado, Luís Manuel
Fino Gil Barreiros, Maria da Graça Guilherme d’Almeida Sardinha e Rui Paulo da Silva Rosa.
O Senhor Presidente justificou as ausências do Senhor Vereador Pedro Miguel Abreu da Silva,
por motivo de participação no Seminário Internacional de Comunicação Autárquica e do
Senhor Vereador João Carlos Ferreira Correia, por motivos profissionais.
A reunião foi secretariada por Graça Isabel Pires Henry Robbins, Directora do Departamento de
Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos.

E, pelas 9,04 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
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II – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Não houve intervenções.

ACTA DA REUNIÃO DE 03/02/2012

III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. AGENDA
Por ter sido reconhecida a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos, foi
deliberado incluir na ordem de trabalhos os seguintes pontos:
No DAGFRH:
e) Aquisição de imóveis
f) Aceitação de doação
No DO:
e) Projecto do Centro Interpretativo das Rotas – Sobral de S. Miguel
NO DU:
b) Cauções
NO DECD:
e) União dos Sindicatos de Castelo Branco
f) Associação Desportiva da Estação – Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo

2. APROVAÇÃO DE ACTAS
Presente, para efeitos de aprovação, a acta da reunião ordinária pública do dia 20 de Janeiro de
2012, que em relação ao documento previamente distribuído, foi introduzida uma rectificação
(erro de escrita) ao texto respeitante à acta da reunião anterior.
A Câmara deliberou aprovar a acta apresentada.

3. BALANCETE
Presente o balancete do dia de ontem, documento que fica apenso à acta, e que apresenta os
seguintes valores:
. Total de Disponibilidades: 4.702.239,05 € (quatro milhões, setecentos e dois mil, duzentos e
trinta e nove euros e cinco cêntimos)
. Documentos: 20.585,84 € (vinte mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro
cêntimos)
. Dotações Orçamentais: 3.718.885,83 € (três milhões, setecentos e dezoito mil, oitocentos e
oitenta e cinco euros e oitenta e três cêntimos)
. Dotações não Orçamentais: 983.353,22 € (novecentos e oitenta e três mil, trezentos e
cinquenta e três euros e vinte e dois cêntimos)
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4. DESPACHOS
Presentes os despachos do Senhor Presidente com data e conteúdo seguintes:
1. 19/01/2012 – Determina a apresentação de candidatura ao PRODER – Programa de
Desenvolvimento Regional, Medida 3.2 – Melhoria da Qualidade de Vida, Acção 3.2.1
– Conservação e Valorização do Património Rural, para financiamento do projecto do
Centro Interpretativo das Rotas – Sobral de São Miguel.
2. 20/01/2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a obra de requalificação do
Polidesportivo Campos Melo, determina a abertura de concurso através de
procedimento por ajuste directo com consulta às empresas CRP – Comércio e
Reciclagem de Produtos, Lda., CHÃOFLEX, Lda. e SPORTGRASS, Lda., bem como a
constituição do respectivo Júri.
3. 23/01/2012 - Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de
reabilitação de dois imóveis municipais sitos na Rua João Mendes Alçada Paiva e Rua
Gregório Baltazar, à empresa Tecnat – Tecnologias de Acabamentos, Lda., pelo valor de
15.460,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de 60 dias.
4. 26/01/2012 – Revoga, ao abrigo do disposto no art.º 331º do Código dos Contratos
Públicos, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de Outubro, com o
fundamento na urgência da execução da obra e na impossibilidade do adjudicatário
retomar os trabalhos, o contrato de adjudicação da empreitada de requalificação da Rua
Vasco da Gama – Covilhã, adjudicado à empresa José Manuel Pinheiro Madaleno, Lda.
em 17/11/2009; aprova o acordo escrito de revogação nos termos do n.º 3 do art.º 441.º
do CCP, e manda proceder à descabimentação da verba e ao início de novo
procedimento de concurso para a execução da obra.
5. 26/01/2012 - Aprova o convite e o caderno de encargos para a obra de reconstrução de
muro de suporte na Rua Vasco da Gama - Covilhã, determina a abertura de concurso
através de procedimento por ajuste directo com consulta às empresas Valério & Valério,
Lda., José Manuel Pinheiro Madaleno, Unip., Lda, Botão Bidarra, Lda., Opsan, Lda.,
Pavibel, Lda., Marco Paulo Antunes Pereira, Joaquim Dias Costa, Virgílio Roque, Lda.
e António Ascenção Coelho & Filhos, S.A., bem como aprova a constituição do
respectivo Júri.
6. 31/01/2012 – Homologa a acta de análise de propostas e adjudica a empreitada de
reabilitação da habitação sita na Rua das Cerzideiras, lote 3, Bairro da Alâmpada –
Boidobra, à empresa Valério & Valério – Terraplanagem e Construção Civil, Lda., pelo
valor de 20.201,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e prazo de 60 dias.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.
Presentes os despachos do Senhor Vereador Luís Barreiros com data e conteúdo seguintes:
1. 24/01/2012 – Aprova a minuta do contrato de fornecimento do anteprojecto do
Aeroporto da Covilhã/aditamento, adjudicado ao consórcio Consulgal, SA/Proengel,
Lda., por deliberação de 06/01/2012.
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2. 26/01/2012 - Concede autorização a Maria de Lurdes Alves Boavida Urbano, para
prolongamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial no dia 27 de
Janeiro, das 02,00 às 04,00 horas do dia seguinte, 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.
3. 31/01/2012 – Aprova a minuta do contrato de aditamento do transporte e fornecimento
de refeições a quente a estabelecimentos de ensino básico do primeiro ciclo e educação
pré-escolar da rede pública – ano lectivo 2012/2013 – período de Setembro de 2012 a
Julho de 2013 e ano lectivo 2012/2012 – período de Setembro de 2012 a Julho de 2013,
adjudicado à empresa O Papagaio Traquinas – Unipessoal, Lda., por deliberação de
07/10/2011.
4. 02/02/2012 - Aprova a 3ª. alteração ao orçamento da despesa e plano plurianual de
investimentos do ano de 2012, documento apenso à acta.
A Câmara deliberou ratificar os despachos apresentados.
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5.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS
HUMANOS
a) Protocolos de acordo para a delegação de actos de competência da Câmara
Municipal da Covilhã nas Juntas de Freguesia
Presentes protocolos para delegação de actos de competência da Câmara Municipal nas Juntas
de Freguesia a seguir mencionadas, de acordo com as opções do Plano e Orçamento do
Município para o ano de 2012, a título de investimento, mediante a transferência de capital,
conforme quadro seguinte, documentos apensos à acta:
Junta de Freguesia
Barco
Sarzedo

Verba a transferir
12.569,59 €
10.710,89 €

A Câmara deliberou aprovar a celebração de protocolos com as Juntas de Freguesia do
Barco e Sarzedo, de delegação de competências para a execução das acções previstas nas
opções do Plano e Orçamento de 2012, mediante a transferência de capital no valor
23.280,48 €.

b) Protocolos de Colaboração
Junta de Freguesia de Sobral de São Miguel
Presente protocolo de colaboração celebrado em 20 de Janeiro de 2012, entre o Município da
Covilhã e a Freguesia de Sobral de São Miguel, tendo como objecto a transferência para o
Município da Covilhã através de escritura pública a celebrar no prazo de 6 meses a contar da
data respectiva assinatura, da propriedade destinada à instalação do Centro Interpretativo das
Rotas – Sobral de S. Miguel, que o Município pretende construir e candidatar junto do GAL
ADERES – Associação de Desenvolvimento Rural Estrela-Sul, a financiamento do Programa
de Desenvolvimento Regional, no âmbito da Acção 3.2.1 – Conservação e Valorização do
Património Rural, comprometendo-se a proceder às obras de construção das instalações no
prazo de um ano, e a ceder a utilização do referido espaço à Junta de Freguesia de Sobral de S.
Miguel, através da constituição do direito de superfície, pelo prazo de 25 anos, mediante a
realização de escritura pública, findo o qual a propriedade do imóvel reverte para a Freguesia de
Sobral de São Miguel.
A Câmara deliberou ratificar o protocolo de colaboração celebrado entre o Município da
Covilhã e a Freguesia de Sobral de São Miguel, em 20 de Janeiro de 2012, de transferência
da propriedade destinada à instalação do Centro Interpretativo das Rotas – Sobral de S.
Miguel, que o Município pretende construir no local e candidatar junto do GAL ADERES
– Associação de Desenvolvimento Rural Estrela-Sul, a financiamento do Programa de
Desenvolvimento Regional, no âmbito da Acção 3.2.1 – Conservação e Valorização do
Património Rural, comprometendo-se a proceder às obras de construção das instalações
no prazo de um ano, e a ceder a utilização do referido espaço à Junta de Freguesia de
Sobral de S. Miguel, através da constituição do direito de superfície, pelo prazo de 25
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anos, mediante a realização de escritura pública, findo o qual a propriedade do imóvel
reverte para a Freguesia de Sobral de São Miguel.

c) Execução Orçamental do 4.º Trimestre de 2011
Foi dada a conhecer a situação financeira do Município e o grau de execução orçamental
correspondente ao 4º. trimestre de 2011.
A Câmara tomou conhecimento.

d) Sinistralidade automóvel
Presente a informação nº. 17 da Secção do Património Municipal, datada de 18/01/2012, sobre a
sinistralidade automóvel dos veículos municipais no mês de Dezembro, na qual refere que não
se registaram quaisquer sinistros.
A Câmara tomou conhecimento.

e) Aquisição de imóveis
Presente informação n.º 29 da Secção do Património Municipal, datada de 30/01/2012, que na
sequência do acordo alcançado com os expropriados/arrendatários António Monteiro e mulher
Teresa Clara Carvalhinho Monteiro no âmbito do processo de expropriação para as obras de
requalificação do Largo Senhora do Rosário e Rua Alexandre Herculano, e com vista ao seu
realojamento, propõe a aquisição à Nova Covilhã, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana,
EM, da fracção habitacional designada por letra E, de tipologia T2+1, do edifício sito na Rua 6
de Setembro, n.º 34 – A, freguesia de Santa Maria, concelho da Covilhã, inscrito na matriz
predial sob o artigo P.1205, anteriormente artigo 303.º, e descrito na Conservatória do registo
Predial sob o n.º 744/20100916, pelo valor de 76.500,00 €, nos termos da minuta de contratopromessa de compra e venda anexa à informação, e consequentemente, celebrar a escritura
definitiva de compra e venda em data a indicar pelo Município da Covilhã. Mais propõe o
arrendamento do referido prédio a António Monteiro e mulher Teresa Clara Carvalhinho
Monteiro, nos termos e cláusulas constantes da minuta de contrato de arrendamento também
anexa, com início a 1 de Março de 2012 e, em consequência do acordo alcançado com os
expropriados/arrendatários, a desistência do processo de expropriação em curso cuja resolução
de requerer a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, foi apresentada junto da
Direcção-Geral da Administração Local na sequência da deliberação tomada em reunião de
06/05/2011.
A Câmara, de harmonia com a informação dos serviços, deliberou:
1. Aprovar a minuta de contrato-promessa de compra e venda a celebrar com a
Nova Covilhã, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, e consequente
aquisição definitiva da fracção habitacional designada por letra E, de tipologia
T2+1, do edifício sito na Rua 6 de Setembro, n.º 34 – A, freguesia de Santa Maria,
concelho da Covilhã, inscrito na matriz predial sob o artigo P.1205, anteriormente
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artigo 303.º, e descrito na Conservatória do registo Predial sob o n.º 744/20100916,
pelo valor de 76.500,00 €;
2. Aprovar a celebração de contrato de arrendamento do imóvel objecto do contratopromessa de compra e venda, com António Monteiro e mulher Teresa Clara
Carvalhinho Monteiro, com início a 1 de Março de 2012 e nos termos da minuta do
contrato anexa à informação;
3. Desistir, em consequência do acordo alcançado com os expropriados/arrendatários,
do processo em curso de expropriação do direito ao arrendamento habitacional, no
âmbito do processo de expropriação para a execução das obras de requalificação
do Largo Senhora do Rosário e Rua Alexandre Herculano, cuja resolução de
requerer a declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, foi
apresentada junto da Direcção-Geral da Administração Local na sequência da
deliberação tomada em reunião de 06/05/2011.

f) Aceitação de doação
Presentes duas informações datadas de 15/12/2011, do Departamento de Obras, acerca do
eventual interesse da Câmara Municipal na aceitação de um conjunto de edifícios propriedade
de Joaquim Correia de Almeida e mulher Maria José Afonsa de Carvalho Almeida, os quais por
razões de natureza económica não podem proceder à sua recuperação, pretendendo doá-los ao
Município, através de escritura pública, atribuindo a cada um dos edifícios o valor patrimonial
constante das respectivas matrizes prediais.
A Câmara deliberou aceitar a doação dos prédios a seguir identificados, propriedade de
Joaquim Correia de Almeida e mulher Maria José Afonsa de Carvalho Almeida, cuja
posse será transmitida ao Município através de escritura pública de doação, aos quais
atribuem o valor patrimonial constante das respectivas matrizes prediais, nomeadamente:
Edifício sito na Travessa da Senhora do Rosário, prédio inscrito na matriz da freguesia de
Santa Maria sob o artº. 177º. e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã
com o nº. 29/19861014, com o valor patrimonial de 1.950,00 €;
Edifício sito na Travessa do Rosário, prédio inscrito na matriz da freguesia de Santa
Maria sob o artº. 178º. e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã com o
nº. 375/19990408, com o valor patrimonial de 10.090,00 €; e
Edifício sito na Rua do Batoréo, nº. 25, prédio inscrito na matriz da freguesia de
Conceição sob o artº. 218º. e descrito na Conservatória do Registo Predial da Covilhã com
o nº. 01021/200696, com o valor patrimonial de 17.145,44 €.
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5.2 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
a) Recepções definitivas
Obra de Iluminação Decorativa do Edifício Polis – Covilhã
A coberto da informação n.º 07, datada de 17/01/2012, da Divisão de Serviços Operativos, foi
presente o auto de recepção definitiva dos trabalhos da obra supra identificada, onde se conclui
que pode ser recebida.
A Câmara deliberou homologar o auto de recepção definitiva da obra de iluminação
decorativa do Edifício Polis – Covilhã.

b) Revisões de preços
Requalificação de arruamentos urbanos nas freguesias da zona sul do Concelho
Presente a informação n.º 37, datada de 20/01/2012, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
acompanhada do mapa do cálculo da revisão de preços definitiva do contrato de empreitada de
Requalificação de arruamentos urbanos nas freguesias da zona sul do Concelho, que totaliza o
valor de 486,05 €.
A Câmara deliberou aprovar a revisão de preços do contrato da empreitada de
requalificação de arruamentos urbanos nas freguesias da zona sul do Concelho,
adjudicada à empresa Consequi - Construções, S.A., no valor total de 486,05 €.

Requalificação da E. M. 512 no troço urbano da Barroca Grande
Presente a informação n.º 36, datada de 19/01/2012, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
acompanhada do mapa do cálculo provisório da revisão de preços do contrato de empreitada de
Requalificação da E. M. 512 no troço urbano da Barroca Grande, que totaliza o valor de 3.717,
42 €.
A Câmara deliberou aprovar a revisão de preços do contrato da empreitada de
requalificação da E. M. 512 no troço urbano da Barroca Grande, adjudicada à empresa
Valério & Valério, Lda., no valor total de 3.717,42 €.

c) Contas finais
Construção do Caminho Pedonal de Acesso ao Açude Norte - Unhais da Serra
A coberto da informação n.º 640, datada de 28/12/2011, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
foi presente a conta final da empreitada de construção do caminho pedonal de acesso ao Açude
Norte – Unhais da Serra, da responsabilidade da Constrope – Construções, SA, cujos trabalhos
executados atingiram o montante de 47.304,00 €, ao qual deverá ser diminuído o valor da
revisão de preços contratual, a favor do Município, no valor de 1.031,18 €.
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A Câmara deliberou aprovar a conta final da empreitada de Construção do Caminho
Pedonal de Acesso ao Açude Norte – Unhais da Serra, no valor de 46.272.82 €.

d) Projectos de águas residuais domésticas
Presente informação do Departamento de Obras, datada de 24/10/2011, que a requerimento da
AdS – Águas da Serra, SA, propõe a aprovação dos seguintes projectos:
- Sistema de drenagem de águas residuais domésticas de S. Jorge da Beira
- Sistema de drenagem de águas residuais domésticas de Terlamonte
- Sistema de drenagem de águas residuais domésticas de Trigais
A Câmara deliberou aprovar os projectos de Sistema de drenagem de águas residuais
domésticas de S. Jorge da Beira, Sistema de drenagem de águas residuais domésticas de
Terlamonte e Sistema de drenagem de águas residuais domésticas de Trigais.
e) Projecto do Centro Interpretativo das Rotas – Sobral de S. Miguel
Presente informação n.º 33, datada de 18/01/2012, da Divisão de Empreitadas e Projectos,
propondo a aprovação do Projecto do Centro Interpretativo das Rotas – Sobral de S. Miguel.
A Câmara deliberou aprovar o Projecto do Centro Interpretativo das Rotas – Sobral de S.
Miguel.
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5.4 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO
a) Numeração de edifícios
Presente informação datada de 12/01/2012, do Departamento de Urbanismo, apensa ao
processo de obras particulares n.º 300/06 que, a requerimento da empresa Construções Esteves
& Quintela, Lda., propõe a atribuição do nº 10 de polícia, complementado com as letras A, B, C
e D, ao edifício situado em Chão da Eira, freguesia de Unhais da Serra, construído no prédio
inscrito na matriz da freguesia de Unhais da Serra sob o artº. 808º., descrito na Conservatória do
Registo Predial da Covilhã sob o nº. 628.
A Câmara deliberou atribuir o número 10 de polícia, complementado com as letras A, B,
C e D, ao edifício situado em Chão da Eira, freguesia de Unhais da Serra, construído no
prédio inscrito na matriz da freguesia de Unhais da Serra sob o artº. 808º., descrito na
Conservatória do Registo Predial da Covilhã sob o nº. 628.

Presente informação do Departamento de Urbanismo apensa ao processo n.º 46885, que a
requerimento do proprietário Manuel Carlos Saraiva Duarte, propõe a atribuição do n.º 33 de
polícia ao edifício sito em Quintas das Sesmarias, freguesia de Dominguiso, prédio inscrito na
matriz predial sob o art.º 593º e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 614.
A Câmara deliberou atribuir o n.º 33 de polícia ao edifício localizado em Quintas das
Sesmarias, freguesia de Dominguiso, prédio inscrito na matriz predial sob o art.º 593º e
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 614.

b) Cauções
Presente informação do Departamento de Urbanismo, com data de 16/01/2012, sobre as obras
de urbanização do loteamento sito em Pera Longa, freguesia de Tortosendo, titulado pelo alvará
de loteamento com obras de urbanização nº. 2/06, a que se refere o processo de loteamento nº.
440, em nome de COVIALVI - Construções, Lda., propondo, face às recepções provisórias
efectuadas, a redução do valor da caução do contrato de obras de urbanização no montante de
103.451,38 €.
A Câmara deliberou autorizar a redução em 103.451,38 € ao valor da caução do contrato
de obras de urbanização do loteamento sito em Pera Longa, freguesia de Tortosendo,
titulado pelo alvará de loteamento com obras de urbanização nº. 2/06, em nome de
COVIALVI - Construções, Lda.
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5.5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
a) Protocolos de Colaboração
José Manuel de Jesus Fernandes
Presente protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã e o artesão José
Manuel de Jesus Fernandes, tendo como objecto a cedência das réplicas dos edifícios do
Hospital Pêro da Covilhã e da Igreja de São Francisco, construídas em acendalhas de fósforo e
outros materiais, para que possam ornamentar os espaços municipais, concedendo o Município
um apoio financeiro ao referido artesão no montante de 1.250,00 €, documento apenso à acta.
A Câmara deliberou aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município
da Covilhã e o artesão José Manuel de Jesus Fernandes, tendo como objecto a cedência
das réplicas dos edifícios do Hospital Pêro da Covilhã e da Igreja de São Francisco,
construídas em acendalhas de fósforo e outros materiais, para que possam ornamentar os
espaços municipais, concedendo o Município um apoio financeiro ao referido artesão no
montante de 1.250,00 €.

Freguesia de Santa Maria
Presente protocolo de colaboração a celebrar entre o Município da Covilhã e a Junta de
Freguesia de Santa Maria, com vista à comparticipação nas actividades sociais e culturais, no
âmbito do funcionamento global do projecto “Espaço das Idades”, através da atribuição de
40.000,00 €, documento que fica apenso à acta.
A Câmara deliberou aprovar a celebração de protocolo de colaboração entre o Município
da Covilhã e a Freguesia de Santa Maria, com vista à comparticipação nas actividades
sociais e culturais, no âmbito do funcionamento global do projecto “Espaço das Idades”,
através da atribuição de 40.000,00 €.

b) Cartão Social Municipal
Presente informação n.º 06/2012, datada de 12/01/2012, do Senhor Vereador Paulo Rosa,
propondo que a partir do dia 01 de Fevereiro, cada carregamento de 10 viagens nos transportes
públicos urbanos, para os utentes do Cartão Social Municipal, oriundos das Freguesias de
Cantar Galo e Vila do Carvalho, passe a ter um custo de 5,00 €, em virtude destas freguesias
estarem abrangidas por 2 zonas.
A Câmara deliberou, no âmbito do Cartão Social Municipal, alterar o custo das viagens
dos transportes públicos, passando cada carregamento de 10 viagens a ter um custo de
5,00 € para os utentes oriundos das Freguesias de Cantar Galo e Vila do Carvalho, a
partir de 01 de Fevereiro de 2012.
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c) Habitação Social
Atribuição de Habitações
Presente a informação nº. 07/2012, de 19/01/2012, do Serviço de Habitação, propondo a
atribuição de habitações sociais aos munícipes identificados no quadro seguinte:
Munícipe
Domingos Monteiro Alves
Francisco José Martins Carrola

Local
Bairro do Cabeço, Bloco 15 –
2.º Dtº
Bairro do Cabeço, Bloco 14 –
1.º Esq.º

Localização
Tortosendo

Tipo
T2

Tortosendo

T2

A Câmara deliberou atribuir habitações sociais a Domingos Monteiro Alves e Francisco
José Martins Carrola.

Presente a informação n.º 06/2012 de 19/01/2012, do Serviço de Habitação, propondo a
permuta da habitação atribuída a Carla Susana Andrade da Cruz, por motivos de saúde e apoio
familiar, identificados no quadro seguinte:
Permuta de habitação
Inquilino

Localização anterior

Tipo

Carla Susana
Andrade da Cruz

Bairro do Cabeço, Bloco
10 – r/c drt.º

T2

Nova localização

Tipo

Urbanização
das T2
Nogueiras, Bloco 7 –
4.º drt.º
A Câmara deliberou autorizar a permuta de habitação a Carla Susana Andrade da Cruz.

d) Moto Clube da Covilhã – Lobos da Neve
Presente a informação n.º 08/2012, datada de 17/01/2012, do Senhor Vereador Paulo Rosa,
propondo a atribuição de um subsídio ao Moto Clube da Covilhã no valor de 500,00 €, em
aditamento ao apoio aprovado em reunião de 16/12/2011, para fazer face às despesas
decorrentes da realização da 24ª. Concentração Invernal Internacional Lobos da Neve 2012.
A Câmara, ao abrigo do disposto na alínea a) do nº. 4 do art.º. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
deliberou conceder ao Moto Clube da Covilhã um subsídio no valor de 500,00 €, em
reforço ao subsídio concedido por deliberação de 16/12/2011, para apoio à realização da
24ª. Concentração Invernal Internacional Lobos da Neve 2012.
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e) União dos Sindicatos de Castelo Branco
Presente proposta do Senhor Presidente de atribuição de um apoio financeiro no valor 1.000,00
€ à União dos Sindicatos de Castelo Branco, para apoio à organização das comemorações do 1.º
de Maio 2012, a realizar em Covilhã, Tortosendo, Unhais da Serra e Minas da Panasqueira,
A Câmara deliberou atribuir um subsídio no valor de 1.000,00 € à União dos Sindicatos de
Castelo Branco, para apoio à organização das comemorações do 1.º de Maio de 2012.
f) Associação Desportiva da Estação – Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo
Presente proposta n.º 08/2012, datada de 26/01/2012, do Senhor Vereador Paulo Rosa, que
considerando actividade desportiva desenvolvida pela Associação Desportiva da Estação,
propõe a celebração de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo tendo como
objecto a execução de um Plano de Actividades com vista à difusão e fomento da prática
desportiva no Concelho, atribuindo um apoio financeiro mensal no valor de 4.500,00 €, no
período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012.
A Câmara deliberou celebrar com a Associação Desportiva da Estação um contratoprograma de desenvolvimento desportivo de execução de actividades com vista à difusão e
fomento da prática desportiva no Concelho da Covilhã, atribuindo um subsídio mensal no
valor de 4.500,00 €, no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012.
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APROVAÇÃO EM MINUTA
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.

ENCERRAMENTO
Pelas 9,11 horas, verificando-se não haver mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta que, para sua validade e fé vai, no fim,
por si assinada e pela Senhora Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e
Recursos Humanos.

MONTANTE GLOBAL DOS ENCARGOS
O montante global dos encargos resultantes das deliberações tomadas nesta reunião de Câmara
foi de 236.394,95 €.

O Presidente _________________________________________________________________

A Directora do Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos
Humanos____________________________________________________________________

