Protocolos celebrados entre o Município do Fundão e Instituições
Ratificação de despacho – aprovação da minuta do Protocolo de Cooperação entre o Município do Fundão e o Grupo de Convívio e Amizade nas Donas, com
vista a apoiar a realização do projecto de alteração e ampliação de uma habitação, reunião de 28/01/16
Aprovação das minutas dos Protocolos de Cooperação a celebrar entre o Município do Fundão, Associação Cultural da Beira Interior e a Meet Music, que
têm como objecto a realização do Festival Internacional de Coros, durante o mês de Outubro de 2016, reunião de 28/01/16
Aprovação da minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município do Fundão e o escultor Gabriel Paulo Hipólito Seixas, que tem como objecto
a cooperação no projecto denominado de “URBAN MONUMENTAL GALLERY”, a desenvolver em espaços públicos do concelho do Fundão, reunião de
12/02/16
Aprovação da minuta do protocolo de cedência a celebrar entre o Município do Fundão, a Freguesia de Castelo Novo e a Aldeias Históricas de Portugal –
Associação de Desenvolvimento Turístico, que tem como objecto a cedência de um espaço destinado à instalação de um atelier designado de “Histórias
Criativas”, reunião de 12/02/16
Ratificação do protocolo de cooperação institucional celebrado entre o Município do Fundão e a CPM – Cooperativa Portuguesa de Medronho, que tem
como objecto a cooperação em matérias de interesse comum, designadamente em domínios técnicos, científicos e pedagógicos no âmbito da fileira do
medronho, reunião de 12/02/16
Ratificação do protocolo celebrado entre o Município do Fundão e a Orange Bird Lda.-PPL Crowdfunding Portugal, que tem como finalidade a cooperação
em campanhas de crowdfunding (financiamento colaborativo) com o objectivo de angariar fundos para a concretização de projectos a partir de apoios
individuais, reunião de 12/02/16
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Ratificação do protocolo de cooperação celebrado entre o Município do Fundão e o Banco Santander Totta, SA., que tem como objecto o estabelecimento
das vantagens para os colaboradores da Câmara Municipal do Fundão, na constituição de produtos e serviços da instituição bancária, reunião de 12/02/16
Aprovação da minuta do aditamento ao protocolo de cooperação a celebrar entre o Município do Fundão e a Universidade da Beira Interior no âmbito do
CICS – Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, que tem como objecto uma parceria no âmbito de um projecto
designado por “O potencial terapêutico das cerejas do Fundão: do pomar à clínica”, reunião de 26/02/16
Ratificação do protocolo de cooperação celebrado entre o Município do Fundão, a Diocese da Guarda, o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e a
CERFUNDAO, Lda., que tem como objecto a criação de um Centro de Acolhimento para Trabalho Temporário no Fundão (CATT), de modo a dar resposta a
diferentes necessidades sentidas pelos imigrantes no seu processo de integração no concelho do Fundão, reunião de 22/04/16
Ratificação do protocolo celebrado entre o Município do Fundão, a Diocese da Guarda e a JOBSQUAD - Trabalho Temporário, Lda. que tem como objecto a
criação de um Centro de Acolhimento para Trabalho Temporário no Fundão (CATT), numa parte do prédio denominado Seminário Menor do Fundão,
reunião de 22/04/16
Ratificação do protocolo de cooperação celebrado entre o Município do Fundão e o Centro Social Nossa Senhora das Necessidades que tem como objecto o
apoio à realização do projecto de “Ampliação do Centro Social Nossa Senhora das Necessidades”, reunião de 22/04/16
Aprovação da minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre o Município do Fundão e a Fábrica da Igreja Paroquial do Castelejo, que tem como
objecto a cooperação no projecto denominado “Centro Interpretativo de Santa Luzia”, na freguesia de Castelejo, reunião de 12/05/16
Aprovação da minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre o Município do Fundão e o Centro Cultural e Desportivo “Os Amigos da Barroca” que tem
como objecto a remodelação da sede social, reunião de 27/05/16
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Aprovação da minuta do protocolo a celebrar entre o Município do Fundão, a Rede dos Emissores Portugueses e a Freguesia do Alcaide que tem como
objecto a cedência de uma das salas pertencentes às instalações da Escola Básica do 1.º Ciclo do Ensino Básico da freguesia de Alcaide, para funcionamento
da Delegação REO – Beira Baixa, reunião de 24/06/16
Aprovação da minuta do protocolo a celebrar entre o Município do Fundão, a Fábrica da Igreja de Castelo Novo e a ACM, IP, Gestor do Programa Escolhas
que tem como objecto a criação de um centro de férias denominado “Escolhas – Espaço de Actividades” na Casa Paroquial de Castelo Novo, reunião de
24/06/16
Ratificação do protocolo de cooperação celebrado entre o Município do Fundão e a Terras da Gardunha – Associação de Desenvolvimento Local que tem
como objecto estabelecer formas de colaboração e parceria que permitam a execução integrada, participada e articulada do projecto “Vive a Noite”, de
forma a dar resposta às necessidades identificadas do Plano Operacional de Respostas Integradas do Territorial do Eixo Fundão – Covilhã, reunião de
15/07/16
Aprovação da minuta do acordo específico relativo ao protocolo de cooperação celebrado entre o Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Município do
Fundão e a Associação Promotora de Ensino Profissional da Cova da Beira que tem como objecto definir as condições de realização do Curso Superior
Técnico Profissional em Restauração e Bebidas, reunião de 15/07/16
Aprovação da minuta do protocolo a celebrar entre o Município do Fundão e a AFTEBI – Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira
Interior que tem como objectivo estabelecer formas de cooperação, as quais visam a organização e implementação da formação em contexto de trabalho a
desenvolver pelos formandos no Curso de Especialização Tecnológica em “Auditorias a Sistemas de Gestão”, regulado pelo Decreto-Lei n.º 88/2006 de 23 de
maio, cujo nível de qualificação profissional, perfil profissional visado e referencial de formação se integram no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ),
reunião de 15/07/16
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Aprovação da minuta da adenda aos protocolos de utilização do pavilhão gimnodesportivo do Fundão a celebrar entre o Município do Fundão e o
Agrupamento de Escolas do Fundão, a qual procede à alteração do teor das cláusulas 3.ªs dos protocolos celebrados em 28.09.1999 e em 10.10.2006,
reunião de 15/07/16
Ratificação do protocolo celebrado entre o Município do Fundão e diversas entidades no âmbito da criação de uma estratégia de combate à violência
doméstica e de género que tem como objecto a implementação de uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género, nas áreas geográficas
dos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão, atuando nas diversas vertentes de apoio e protecção às vítimas de violência doméstica e de género, reunião
de 26/08/16
Ratificação do protocolo de cooperação celebrado entre o Município do Fundão e o CIEBI – Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior que tem como
objecto a dinamização de acções de formação, resultantes de pedidos de financiamento no âmbito do Portugal 2020, reunião de 26/08/16
Ratificação do contrato celebrado entre o Município do Fundão e a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural que tem como objecto a
transferência de administração do bem público que constituem os caminhos agrícolas construídos no âmbito do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da
Beira, no Concelho do Fundão, reunião de 26/08/16
Aprovação das minutas dos protocolos de cooperação a celebrar entre o Município do Fundão, a Associação Desportiva do Fundão, a Associação Cultural e
Recreativa de Atalaia do Campo, o Grupo de Convívio e Amizade nas Donas, a Associação de Apoio aos Jovens e Idosos de Bogas de Cima e a Junta de
Freguesia do Souto da Casa que tem como objecto a cedência de viaturas para que possam ser utilizadas na realização de actividades de interesse
municipal, social, cultural, desportivo e outras, reunião de 09/09/16
Aprovação da minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre o Município do Fundão, a Pinus Verde e a Administração Regional de Saúde do Centro –
Projecto Sorriso Maior, reunião de 31/10/2016
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Atribuição de subsídios às Colectividades – 2016, reunião de 08/01/16
Atribuição de subsídio – Centro Paroquial São Bartolomeu, Vale de Prazeres, no valor de € 1.275,50 destinado a apoiar as obras de reconstrução de um
muro de suporte que confina com a via pública, reunião de 26/02/16
Atribuição de subsídio – Associação Pais em Rede, no valor de € 9.092,75, destinado a apoiar o projecto “Todos a Brincar”, adaptação do espaço lúdico do
Parque Verde da Cidade do Fundão com equipamento integrativo (baloiço e carrossel), de modo a possibilitar actividade lúdica às pessoas com necessidades
especiais, em particular a população com mobilidade reduzida, reunião de 11/03/16
Atribuição de subsídio – Universidade da Beira Interior, no valor de € 1.500,00 destinado a comparticipar a atribuição de dois prémios de mérito escolar, no
valor de € 750,00, cada, reunião de 22/04/16
Atribuição de subsídio – Grupo de Convívio e Amizade nas Donas, no valor de € 5.000,00 destinado a apoiar a realização do Grande Prémio de Atletismo
“Cerejeiras em Flor”, reunião de 22/04/16
Atribuição de subsídio – Associação Sócio Cultural de Castelo Novo, no valor de € 1.000,00 destinado a comparticipar os custos da organização/realização do
“Rali da Gardunha”, a realizar no dia 1 de Maio de 2016, reunião de 22/04/16
Atribuição de subsídio – Associação Desportiva do Fundão, no valor de € 1.000,00 destinado a apoiar eventos integrados nas diversas manifestações
culturais e desportivas alusivas às comemorações do 60.º Aniversário, reunião de 27/05/16
Atribuição de subsídio – Associação de Moradores da Estação de Castelo Novo, no valor de € 5.000,00 destinado a apoiar a realização de obras na sua Sede
Social e respectivo recinto, reunião de 27/05/16
Atribuição de subsídio – Associação Cultural e Recreativa de Atalaia do Campo no valor de € 500,00 destinado a apoiar a realização da II Edição do Torneio
“Francisco Lopes Correia”, que marca o encerramento da época desportiva, reunião de 27/05/16
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Atribuição de subsídio – Associação Desportiva Cultural e Recreativa dos Amigos da Soalheira, no valor de € 2.000,00 destinado a apoiar a conclusão das
obras de requalificação do Parque Desportivo, nomeadamente muros, vedação, pintura e acessibilidades, bem como apoio para a organização do evento
“1.ª Grande Descida Carros Artesanais”, reunião de 27/05/16
Atribuição de subsídio – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Póvoa de Atalaia, no valor de € 250,00 destinado a apoiar a realização do Torneio
Nacional de Futsal denominado “Clericus Cup”, a ter lugar nos dias 4, 5 e 6 de Julho, em Penamacor, reunião de 13/06/16
Atribuição de subsídio – Casa do Povo da Fatela, no valor de € 2.400,00 destinado a apoiar as obras de reparação do telhado do edifício sede do “Rancho
Folclórico da Casa do Povo da Fatela”, reunião de 13/06/16
Atribuição de subsídio – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Aldeia de Joanes, no valor de € 7.000,00 destinado a apoiar as obras de conservação da
Casa Paroquial, que funciona como Sede da Cáritas Paroquial e Centro de Formação, reunião de 24/06/16
Atribuição de subsídio – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Escarigo, no valor de € 5.000,00 destinado a apoiar as obras de requalificação do recinto
de festas denominado “Recinto Nossa Senhora de Lourdes”, reunião de 24/06/16
Atribuição de subsídio – Instituto Politécnico de Castelo Branco, no valor de € 500,00 destinado a apoiar a realização da VI Feira Agro-Agrária 2016, reunião
de 24/06/16
Atribuição de subsídio – Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira, no valor de € 150,00 destinado a apoiar as comemorações do “25 de Abril – Dia
da Liberdade” e o “1.º de Maio – Dia do Trabalhador”, reunião de 24/06/16
Atribuição de subsídio – Grupo de Convívio e Amizade nas Donas, no valor de € 1.000,00 destinado a apoiar a realização de diversos eventos a levar a cabo
durante o corrente ano, reunião de 15/07/16
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Atribuição de subsídio – Associação de Futebol de Castelo Branco, no valor de € 1.600,00 destinado a apoiar a realização da Final Four de Futsal, realizada
no Pavilhão Municipal do Fundão, bem como, a participação da Selecção Sub-15 no Torneio Internacional a ter lugar na Suécia, reunião de 15/07/16
Atribuição de subsídio – Sociedade Filarmónica Silvarense, no valor de € 3.000,00 destinado a apoiar o projecto “Cresce Musicando no Pinhal”, reunião de
15/07/16
Atribuição de subsídio – Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Silvares, no valor de € 8.250,00, a liquidar em duas prestações iguais em 2016 e
2017, destinado a apoiar, em 50%, a aquisição de uma viatura de três lugares para o Serviço de Apoio Domiciliário, reunião de 26/08/16
Atribuição de subsídio – Associação LUZLINAR, no valor de € 25.000,00, no âmbito do Projecto Pontes, reunião de 09/09/16
Atribuição de subsídio – Centro Social Nossa Senhora das Necessidades de Alcaria, no valor de € 30.000,00 destinado a apoiar as obras de ampliação da
infraestrutura e aquisição de equipamento, reunião de 09/09/16
Atribuição de subsídio – Teatro Clube de Alpedrinha, no valor de € 1.500,00 destinado a comparticipar os custos com os melhoramentos nas instalações
dessa colectividade, reunião de 23/09/16
Atribuição de subsídio – Associação Recreativa da Lavacolhos, no valor de € 300,00 destinado a apoiar a realização do “7.º Passeio TT de Lavacolhos” e da
“XX Caminhada – Rotas de Lavacolhos”, reunião de 23/09/16
Atribuição de subsídio – Grupo Desportivo de Valverde, no valor de € 1.500,00, destinado a apoiar a realização das atividades inseridas no programa das
comemorações do 70.º Aniversário, nomeadamente, “Festival do Espargo” e “Fundão Colorido”, reunião de 31/10/2016
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