CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATAN.°1

REUNIÂO ORDINÁRIA —5 JANEIRO 2018

li

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°1

Aos cinco dias do mes de janeiro de dois mil e dezoito, na sala privada de reunioes dos Paços do
Município, por convocação ordinária, reuniu a Câmara Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente
Luis Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues
Alves e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra
da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO

Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente deu inicio ao período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores
1

Vereadores.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes para saber se havia projetos para a ocupação do

Centro de Acolhimento Casa da Tapada da Renda, em Louriçal do Campo, demonstrando preocupação por
aquele edificio, que podia servir de apoio à juventude, poder vir a ter o mesmo destino que teve o Colégio
de São Fiel. O Senhor Vereador Carlos Almeida tomou a palavra para perguntar se o Senhor Presidente
tinha mais alguma informação, além daquela que deu na reunião de Câmara de 05/01/2018, sobre a ação
judicial movida pela Águas de Portugal, SA, contra a Câmara Municipal de Castelo 8ranco. O Senhor
Vereador referiu-se ainda ao programa de combate ao abandono e insucesso escolar, que a Comunidade
Intermunicipal da Beira Baixa está a desenvolver, e perguntou ao Senhor Presidente se

já

tinha sido

aprovada a candidatura às verbas do programa Portugal 2020. O Senhor Presidente tomou a palavra e,
em relação à pergunta sobre o Centro da Acolhimento Casa da Tapada da Renda, informou que tinha
telefonado ao Senhor Diretor Geral dos Estabelecimentos Prisionais e que ele lhe disse que o edifício seria
utilizado para acolhimento de reclusos mais idosos que não representem perigo para a sociedade, uma vez
que inspiram mais confiança e encontram-se mais perto da liberdade. Na Covilhã dispõem de uma quinta e
aquele centro iria funcionar como um complemento do estabelecimento prisional. Disse também, que a sua
principal preocupação é que o edificio não permaneça desocupado e que não vé qualquer inconveniente
pelo Ministério da Justiça lhe dar aquele destino. Referindo-se à Águas de Portugal, SA, disse não haver
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nda a acrescentar em relação áquilo que disse na última reunião da Câmara Municipal, a não ser, que
telefonou ao Presidente do Conselho de Administração, dando-lhe conta da sua perplexidade perante a
postura daquela empresa. Referiu ainda que telefonou para as Águas de Portugal, SA porque o que está
em causa, não é o pagamento das faturas, mas sim o não cumprimento por parte daquela empresa do
contrato assinado, Acrescentou que se suportam numa lei de 2015, mas que, depois da publicação dessa
lei, reuniu com o Senhor Ministro de então e que ele fez tàbua rasa do assunto. Apesar da publicação da lei
“nós pensamos que temos razão” e concluiu, informando que a assessoria jurídica estava a responder ao
contencioso. Quanto à candidatura da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa ao programa Portugal
2020 para desenvolvimento do projeto de combate ao abandono e insucesso escolar, respondeu que não
sabia se a mesma já foi aprovada, mas que a autarquia, internamente, já estava a trabalhar no assunto.
Não havendo outros pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos da reunião da Câmara Municipal para o período da ordem do dia.
II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
—

Ponto 1

—

TRANSFERÉNCIAS CORRENTES

Proposta de Atribuição de Subsidios a Associações Desportivas, Recreativas e Florestais,
Bandas, Coros e Ranchos e Associações Culturais, para o Ano 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta de atribuição de subsídios, nos valores e às entidades
constantes do quadro seguinte, como apoio ao desenvolvimento das suas atividades durante o ano 2018,
cujas somas totalizam a importância de € 376500,00.
Associações Desportivas, Recreativas e Florestais
Quanfia Delberada (€)

Entdade

Academia Judo Centro 5oui Cultura Cespcrtvo Casela Branco 5000.00
Assembleia de Con-çartes dos Baldios Louriçai do Campo
1200000 Protocolo
Associação do Bain do cansado
12500.00 Proocoio
Associação de Ciclismo da Beira interior
2 50D,D0
Associação Cultural e Desportiva da Carapalha
3.000,00
Associação Cultural e Recreativa As Palmeiras”
9000,00 Protocolo
Associação Deficientes Forças Annadas Deiegação C. Branco
500.00
Associação Escola de Judo Ana Hormigo
20,000,00 Protocolo
Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes
750,00
Associação de Paintball de Castelo Branco Relãmpagos
2.000,00
Associação Papa Léguas de Alcains
500,00
Associação de Ténis de Castelo Branco
6.500,DD
—

—

Casa do Benfica em Castelo Branco
Casa do Sporl Lisboa e Benfica em Alcains
Centro Artistico Albicastrense

5000,00
3.000.00
3.000,00

Entdade

Quanta Delerada (E)

Centro Reaeatvo de Tinalhas
Clube de Castelo Branco

1.000:00
3.500.00

Corpo Nacional de Escutas krupamenlo 160
Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 624
Erid Associação Educar, Reabilitar, Incluir Diterenças
Escuderia de Castelo Branco
Flora Associação Agricultores e Silvicultores de Partida
Gega Grupo Defesa Patrimório Cultural Natural Gardunha
—

—

—

—

—

Grupo Tipico O Cancioneiro de Castelo Branco
Juventude Albicastrense
Liga dos Combatentes Núcleo de Castelo Branco
Magarefa Associação dos Produtores Florestais
Núcleo Sporlinguista de Castelo Branco
Squalius— Associação Cultural Etnográfica Escalos Cima
—

—

Total
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250.00
250,00
6000,00
40000,00
30.000.00
750,00
15000,00
7.500,00
25000
40.000,00
5.000,00
4.000,00

Protocolo
Protocolo
Protocolo

Protocolo

238.750,00
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Associações Culturais

Quantia Deliberada (E)

Entidade

ARCA— Associação Recreativa e Cultural de Aicains
3000,00
Associação Cultural Recreativa Viola Beiroa
3.000,00
EcoGenrr.ar—AssociaçãoD i.P.C.S. ESro Luta Dese,t Rira 7 500,00

Quantia Deliberada (€)

Entidade
Pè de Pano Projetos Culturais, Associação
Terceira Pessoa Associação
Váatão—Teabvde Castelo Branco

900000
12.50000 Protocolo
1800000 Prolocelo

—

—

To&

53000.00

Bandas, Coros e Ranchos
Entidade

Quantia Detiberada (E)

Assadaçk Cuilurel e Recreativa As PaLmefras Banda
Filarmónica Cidade Castelo Branco
Associação Cultural e Recreatva Vicentina
Associação Cultural e Social Rancho FclWrico de Retaxo
Associação Rancho Etnográfico Cebsiais de Cima
FJ’mchica Retaxer.se
Filarmónica Vicentina
Drieo de Castelo Branco
-

Entidade

Quantia Deliberada (€)

00000 Protocolo 0rquesa Tipica de AJcais

5000,00

0rquesa Upica Nbicasense
Rancho Folclórico de Juncal do Campo
Rancho Fcldefto Os Lnjreircs da Lardosa
2.500.00
t0.000,00 Protocolo Sociedade Riamiónica de Lowiç& do Campo
10.000,00 Protocolo Sociedade Filarmónica deTinalhas
7.500.00
2.000.00
3.750,00

7.500,00
3.500,00
3.000,00
10000.00 Protocelo
10.000,00 Protocolo

Total

84.750,00

Total Geral

376.500,00

Senhor Vereador Carlos Almeida: No que concerne ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos Proposta de
Atribuição de Subsídios a Associações Desportivas, Recreativas e Florestais, Bandas, Coros e Ranchos e
Associações Culturais, para o Ano 2018’ os vereadores eleitos pelo PSD votam a favor. Não obstante o voto
favorável, continua a ser nosso entendimento que a atribuição de Subsídios às entidades em apreço e outras
deveriam ser objeto de um Regulamento. A existência de um Regulamento fixaria um conjunto de critérios
que iriam conferir mais transparência, justiça e equidade na atribuição dos subsidios. Mais, daria um estatuto
mais digno às entidades referidas e outras que não teriam a necessidade de pedir o que lhes é devido.
Acresce salientar que a existência do Regulamento teria, ainda, a vantagem de valorizar o mérito das
entidades que mais procuram a excelência. Finalmente, a existência do Regulamento não iria por em causa
os protocolos e as parcerias existentes já que as mesmas seriam enquadradas no sentido do texto do
mencionado documento”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsidios, nos valores e às
entidades constantes do quadro transcrito, como apoio ao desenvolvimento das suas atividades durante o
ano 2018, cujas somas totalizam a importãncia de € 376.50000.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar os
protocolos cujas quantias a tal obrigam.
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Ponto 2

—

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

2.1. Listagem dos Procedimentos Autorizados por Despacho do Senhor Presidente de Valor
Superior a € 149.639,37 e Inferior a €748.196,85, ao Abrigo da Delegação de Competências
Atribuidas Pela Câmara Municipal, em Reunião de 0810112016. Período Referência:
1611012017 a 3111212017
Pelo Senhor Presidente foi presente a Iistagem dos procedimentos de valores superiores a € 149.639,37
e inferiores a € 748.196,85 e autorizados por despacho do Senhor Presidente ao abrigo da delegação de
competências atribuida pela Câmara Municipal em reunião de 8 de janeiro de 2016, durante o período de
16/10/2017 a 31/12)2017.
Data Autorização

Designação do Procedimento

Valor Base

23-11-2017

Requalificação do Mercado Cobedo de Alcains e Envolvente

€720.677,74

27-11-2017

Elaboração do Projeto do Parque Urbano Cruz de Montalvão, Castelo Branco

€ 18000000

18-12-2017

Obras de Requa’:iflcação Urbana em Castelo Branco: Parque Urbanodo Monlalvão—
Infraestrutura Viana

€599.709 92

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
2.2. Listagem dos Contratos de Prestação de Serviços Celebrados ou Renovados, para
Cumprimento dos n.°s 4 e 12 do artigo 49.° da Lei do Orçamento de Estado para 2017 (Lei
n.° 4212016, de 28 de Dezembro). Período Referência: 1611012017 a 3111212017
Pelo Senhor Presidente foi presente a listagem dos contratos de prestação de serviços celebrados ou
renovados, para cumprimento dos n.°s 4 e 12 do artigo 49.° da Lei do Orçamento de Estado para 2017 (Lei
n.° 42/2016, de 28 de dezembro), durante o periodo de 16/10/2017 a 31/12/2017.
Data Contrato
29-11-2017

concurso n.’
AJ

176/2016TM

Designação

Empresa

Valor Adjudicação

Elaboração do Projeto do Parque Urbana Cruz de
Mantalvaa, Castelo Branco

Verónica Sousa da Mota Ribeiro de
Almerda

€ 12000,00

05-12-2017

AJ S 149/2017

Prestação de Serviços de Consultadoria Cantabflistica

Motriz— Consultadoria. Lda

€ 14.940,00

22-12-2017

AJ S 170/2017

Fogo de Artificio para a Passagem de Ana 2017/2018

Pirotecnia Oleirense Fogos de
Artihcios, Lda

€10.000,00

—

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Ponto

3—OBRAS MUNICIPAIS

Requalificação Urbana nas Freguesias: Rua Frei SanChes Júnior e Rua Padre António Afonso
Ribeiro, em Alcains. Liberação de Caução
Pelo Senhor Presidentefoi presente a informação n .° 6, de 02101/2018, da Divisão de Obras, Equipamentos
e Infraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificaqão Urbana nas Freguesias:
Rua Frei Sanches Júnior e Rua Padre António Afonso Ribeiro, em Alcains, adjudicada à empresa António
Saraiva & Filhos, Lda. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais
por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das
cauções prestadas e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo
do disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de € 53.306,90.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa António Saraiva & Filhos, Lda, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
título, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à empreitada de
Requalificação Urbana nas Freguesias: Rua Frei Sanches Júnior e Rua Padre António Afonso Ribeiro, em
Alcains, no montante total de €53.306,90.
Ponto 4

—

ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO

4.1. Reserva de Lotes de Terreno
4.1.1. Lote 71. Etapas com Sabor, Unipessoal, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, a informação n.° 6054,
de 22/12)2017, do Senhor Vereador Jorge Manuel Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa
Etapas com Sabor, Unipessoal, Lda, (NIF 510508138; CAE: 10130

—

Fabricação de produtos à base de

carne), com sede em Castelo Branco, para reserva do Lote n.° 71 da Área de Localização Empresarial de
Castelo Branco (ALECB). É parecer do signatário que nada obsta a que o senhor Presidente da Câmara
Municipal, no uso da competência que lhe ê conferida pela alínea h) do n.° 2 do artigo 359 da Lei n.° 75/2013,
de 12 de setembro: “A) Autorize a reserva do Lote n.° 71 da ALECB (com 6.830,88 m2), a favor da empresa
Etapas com Sabor, Unipessoal, Lda, destinado à instalação de uma unidade de produção de enchidos
tradicionais e cura de presuntos, entre outros sub-produtos; B) Conceda ao requerente um prazo de 120
dias, para apresentação do processo de licenciamento das instalações a edificar; C) Estabeleça, como
cláusula de salvaguarda, que o incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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4.1.2. Lote 159. Gonçalo Santos Gregório (Empresário em Nome Individual)
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, a informação n.° 6058, de
22/12/2017, do Senhor Vereador Jorge Manuel Pio, exarada no seguimento do requerimento do empresário
em nome individual, Gonçalo Santos Gregório, (NIF 229666582; CAE: 45200— Manutenção e reparação de
veiculos automóveis e motociclos), com sede em Castelo Branco, para reserva do Lote n.° 159 da Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB). É parecer do signatário que nada obsta a que o senhor
Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea h) do n.° 2 do artigo
35? da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: A) Autorize a reserva do Lote n.° 159 da ALECB (com 1.871,10
m2), a favor do empresário em nome individual, Gonçalo Santos Gregório, destinado à instalação de espaço
oficinal destinado à pintura automóvel; B) Conceda ao requerente um prazo de 120 dias, para apresentação
do processo de licenciamento das instalações a edificar; C) Estabeleça, como cláusula de salvaguarda, que
o incumprimento daquete prazo determina a revogação da reserva efetuada”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento,
Pontos—URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

5.1. Maria José dos Santos Lopes Ruivo e Outro. Cafede. Certidão de Destaque
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para emissão de certidão de destaque, apresentado
por Maria José dos Santos Lopes Ruivo e Celino José Lopes Barata, na qualidade de proprietários, relativa
a uma área situada fora de perímetro urbano, sita no lugar conhecido como Lamefra de Cana, inscrita na
caderneta predial sob o artigo 215, secção B, da freguesia de Cafede e descrita na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco sob o n.° 324/20031013, com a área total de 225.500,00 m2. Parcela a destacar
com a área de 20070,00 m2 e com as seguintes confrontações: a norte com o próprio; a sul com caminho,
António Infante de Carvalho Capado e Outros; a nascente com o próprio; e a poente com o próprio. Parcela
restante com a área de 205.430,00 m2 e com as seguintes confrontações: a norte António Nuno Crisóstomo
Camelo e Outros; a sul com o próprio, caminho, António Infante de Carvalho Capado e Outros, a nascente
com Abluo dos Santos Lopes; e a poente com António Nuno Crisóstomo Camelo. Na listagem do roteiro do
processo, em 18/1212017, os serviços informaram que, em função do parecer da DRAP-C, não se vê do
ponto de vista legal, nada que obste ao deferimento do pedido de destaque solicitado. Mais se informa que
não será permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque por um prazo de dez
anos contados a partir da data do presente destaque, devendo tal ónus de não fracionamento ser inscrito
no registo predial, em conformidade com o disposto nos pontos 6 e 7 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 555/99,
de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro”.
Ata n.° 1/2018, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão de destaque1 requerida
por Maria José dos Santos Lopes Ruivo e Celino José Lopes Barata, na qualidade de proprietários, relativa
a uma parcela de 20.070,00 m2, a destacar de uma área total de 225.500,00 m2, sita no lugar conhecido
como Lameira de Cana, inscrita na caderneta predial sob o artigo 215, secção B, da freguesia de Cafede e
descrita na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 324/20031013.
5.2. Maria Augusta Rodrigues. Três Prédios Urbanos em Monte de Goula Sarzedas. Certidão
—

de Anexação
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento de Maria Augusta Rodrigues, solicitando a
anexação dos três prédios urbanos contíguos, sitos no lugar conhecido como Monto de Goula, em Sarzedas,
inscritos na matriz predial sob os artigos 1044, 1064 e 2835, da freguesia de Sarzedas e averbados em
nome da requerente. Através da aplicação informática MyDoc, em 21/12/2017, os serviços informaram “não
haver inconveniente na anexação solicitada’.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos três prédios urbanos
contíguos, sitos no lugar conhecido como Monte de Goula, em Sarzedas, inscritos na matriz predial sob os
artigos 1044, 1064 e 2835, da freguesia de Sarzedas e averbados em nome de Maria Augusta Rodrigues.
5.3. Valamb, Lda Licenciamento de Obras de Edificação. Processo LE-EDI n.° 150/2014.
—

Parecer Jurídico, Declaração de Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com o número
de registo LE-EDI n.° 150/2014, de 19/12/2014, requerido por Valamb, Lda, para proceder a edificação nova,
no lugar conhecido como Monte Fidalgo, em Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo gerado
pelo programa informático GSP, podem ler-se os procedimentos dos serviços que conduziram à emissão
da declaração de caducidade deste processo de licenciamento de obras: no dia 18/10/2017, “conforme a
informação da fiscalização e nos termos da alinea a) do n.° 3 do artigo 71.0 do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16
de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro deverá a Câmara Municipal
declarar a caducidade do processo de licenciamento, após audiência prévia do interessado. Para o efeito
deverá proceder-se à notificação do requerente, nos lermos do n.° 5 do artigo 71.0 do RJUE, para que aquele
se pronuncie por escrito, no prazo de 10 dias, relativamente à intenção de declaração de caducidade do
processo”. No dia 25/10/2017, em sede de audiência prévia, o requerente é notificado da decisão de declarar
a caducidade do processo e vem alegar “situações que ferem princípios, que de facto reclamam a
responsabilização da administração” e que, nos termos referidos, “e nos mais de direito, sempre com o
suprimento de V. Ex.a (o Senhor Presidente da Câmara), que desde já se invoca, deve a presente audiência
Ata n.° 1/2018, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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prévia ser recebida e, após a sua normal tramitação considerada a mesma procedente, tudo com as legais
consequências, designadamente considerando a prorrogação do alvará para o início das obras e, bem
assim, fixado um prazo não superior a trinta dias para a outorga da escritura de aquisição dos terrenos ao
Municipio, para que as obras, de facto, se possam iniciar, tudo, com as consequências que dai advém”. Nos
dias 21 e 22)11/2017, respetivamente, o chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares informa que
“face às alegações apresentadas, que ultrapassam as competéncias desta divisão”, o diretor do
Departamento Técnico Operacional informa que “julga-se de solicitar parecer ao consultor jurídico. Em
14/12/2017, o consultor jurídico emite parecer sobre os termos apresentados que “considerando a
improcedência das razões aduzidas, afigura-se que não assiste razão à empresa, devendo ser declarada a
caducidade do processo de licenciamento, sendo a firma notificada de tal decisão”. No dia 19/121201, o
diretor do Departamento Técnico Operacional informa, “em conformidade com o teor do parecer do consultor
juridico julga-se de declarar a caducidade com base nos fundamentos enunciados em tal parecer. Os
documentos das alegações da Valamb, Lda e o parecer do consultor juridico, são dados como reproduzidos,
ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade
do processo de licenciamento de obras de edificação com o número de registo LE-EDI n.° 150/2014, de
19/12/2014, requerido por Valamb, Lda, para proceder a edificação nova, no lugar conhecido como Monte
Fidalgo, em Castelo Branco.
Ponto 6— PATRIMÓNIO

6.1. Aquisição de Imóvel. Prédio Urbano na Rua dos Ferreiros n.°s 52, 54 e 56 em Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foram presentes, a informação n.° 40, de 21/12/2017, e um relatório de avahaçâo,
do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual aquisição de um prédio situado na Rua
dos Ferreiros, n.°s 52, 54 e 56, em Castelo Branco, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 394, da
freguesia de Castelo Branco e averbado em nome de Ana Maria Teixeira Gordino. Prédio em propriedade
total com andares ou divisões suscetíveis de utilização independente. Casa de habitação de construção
antiga, tipo modesto, em regular estado de conservação, tem uma capela no lado norte com 46,5 m2, hoje
transformada em arrumos, com 2 pisos, com uma área total de 231,50 m2, uma área de implantação de
206,50 m2 e uma área bruta de construção de 240,00 m2, Propõe-se a sua aquisição, livre de quaisquer
ónus ou encargos, pelo valor de €100.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua dos
Ferreiros, n.°s 52, 54 e 56, em Castelo Branco, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 394, da
Ata n.° 1/2018, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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freguesia de Castelo Branco e averbado em nome de Ana Maria Teixeira Gordino, pela quantia de €
100.000,00, livre de quaisquer ónus ou encargos.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
6.2. Cedência Graciosa de Imóvel ao Município. Prédio Urbano em Chão da Quelha Lousa
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7, de 02/01/2018, da Divisão de Urbanismo e Obras
Particulares, concernente à aquisição graciosa, requerida por Bruno Miguel Lourenço dos Santos, da área
de 213,50 m2, situada no local conhecido como Chão da Quelha, em Lousa, processo referência LE-EDI n.°
75/2017. Da informação consta o seguinte texto: “foi condicionante do licenciamento de construção de uma
moradia sita no Chão da Quelha na Lousa a cedência gratuita, para o dominio público municipal resultante
do alargamento da via pública e criação de uma bolsa de estacionamento público, de uma área de 213,50
• m2 a desanexar do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 220, secção D e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 421/19971110, da União das Freguesias de
Escalos de Cima e Lousa. Mais se informa que todos os trabalhos na área cedida serão suportados pelo
• próprio e terão de estar concluidos aquando do pedido de emissão da licença/autorização de utilização.
Assim, deverá a Ex.ma Cãmara deliberar sobre a aceitação da doação, e dar poderes ao Sr. Presidente ou
quem legalmente o substituir para outorgar a respetiva escritura”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a aquisição graciosa, para o domínio público municipal, da área de
213,50 m2 a desanexardo prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 220, secção De descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 421/19971110, da União das Freguesias de
Escalos de Cima e Lousa, situado no local conhecido como Chão da Quelha, em Lousa, requerida por Bruno
Miguel Lourenço dos Santos.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de aquisição graciosa.
Ponto 7— CONTABILIDADE

7.1. Contas de Retenções Bancárias. Proposta de Regularização
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6033, de 21/12/2017, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, com uma proposta de regularização dos saldos de contas de retenções
bancárias, exarada nos seguintes moldes: “considerando que: 1. Após um levantamento rigoroso e exaustivo
Ata n.° 1/201 8, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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ao plano de contas do Município de Castelo Branco, foram identificadas várias contas referentes a credores
por depósitos de garantia, com vários anos de existência, desde a sua criação e, sem qualquer movimento
ao longo dos anos, carecem de ser resolvidas, a

fim

de evitar a sua transição para o plano de contas do

SNC-AP; 2. Se verifica que, algumas contas têm valores positivos, ou seja, apesar das várias tentativas para
libertação desses créditos, conforme documentação constante no respetivo processo, não houve resposta
por parte dos respetivos credores, em virtude de algumas das empresas terem fechado, outras que não
chegaram aos seus destinatários, pelo que se impõe procederá sua regularização; 3. A hipótese de algum
destes saldos poder vir a ser reclamado é remota, mas, contudo, não se descarta essa possibilidade, pelo
que, por um lado importa ‘limpar” estas contas que não têm movimentos há anos e, por outro, por prudência,
solicita-se a necessária autorização prévia para que, caso alguma das importâncias venha a ser reclamada,
o valor seja devolvido, após uma rigorosa análise ás respetivas situações. 4. Em face do exposto propõese: a. Que os valores das contas identificadas no mapa anexo seja transferido para uma conta de receitas
correntes e de proveitos extraordinários, respetivamente na contabilidade orçamental e patrimonial; b. Que
caso alguma das importâncias venha a ser reclamada, o valor seja devolvido, após uma rigorosa análise às
respetivas situações”.
cauções Prestadas
Canta: 268510101 Retenção 5% e 10%
Enteco Empresa Técnica de Construções, Lda
—

Construteze construções e Empreitadas Obras, Lda
—

Antõnio Marques & Marques, Lda

€ 1.050,48
€ 10632
€1.795,67

Alfredo Ferreira da SiWa

€ 43,06

Dámasa & Femandes, Lda

€916,07

Lusovias construção Civil, Lda

€ 2.514,20

—

Construções Afonso J,J. Batista, Lda

€124,70

Manuel Beato Faustino

Tapicentro Tapeçarias, Lda

€209,76

Somec Sociedade Metropolitana de Construções, SA

—

€ 149,21

—

€7.898,67

Matos Barata, sociedade Construções, Lda

€4.463,89

Combase—Construtora Alto Alentejo, Lda

€473,09

Habibranco, Construções, Lda

€5.245,33

José Regalo Rodrigues

€469,57
saldo Credor:

€27.022,84

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, face ao exposto anteriormente, aprovar a transferência
dos depósitos de garantia, identificados no mapa transcrito, para uma conta de receitas correntes e de
proveitos extraordinários, respetivamente, na contabilidade orçamental e patrimonial.
Mais deliberou, autorizar a devolução dos depósitos de garantia que, eventualmente, venham a ser
reclamados pelos respetivos credores.
Ata n.° 1/2018, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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7.2. Saldos de Contas de Operações de Tesouraria. Proposta de Regularização
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6032, de 21/12/2017, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, com uma proposta de regularização dos saldos de contas de Operações
de Tesouraria, exarada nos seguintes moldes: ‘considerando que: 1. Após um levantamento rigoroso e
exaustivo ao plano de contas do Municipio de Castelo Branco, foram identificadas várias contas referentes
a Operações de Tesouraria, com vários anos de existência, desde a sua criação e, sem qualquer movimento
ao longo dos anos, carecem de ser regularizadas, a fim de evitar a sua transição para o plano de contas do
SNC-AP; 2. As contasde OT (Operações deTesouraria), devidamenteidentificadas no mapa anexo, respeitam
a cobranças efetuadas pela autarquia, com obrigatoriedade de entrega a terceiros; 3. Se verifica, no entanto,
que algumas contas têm valores positivos, ou seja, não foram entregues aos seus destinatários, pelos
motivos devidamente justificados no mapa anexo, pelo que se impõe procederá sua regularização; 4. Estas
contas, na sua generalidade, ficaram com saldos positivos, uma vez que após a emissão da respetiva ordem
de pagamento, houve acertos nos valores a entregar a terceiros e que, devido aos mesmos serem de menor
valor que o inicialmente emitido, as contas ficaram com saldo positivo, em outras situações houve erros na
definição da conta de DT quando se tratava de operações orçamentais. Outras situações encontram-se
devidamente justificadas no quadro anexo. 5. A hipótese de algum destes saldos poder vir a serreclamado é
remota, mas, contudo, não se descarta essa possibilidade, pelo que, por um lado importa”limpar”estas contas
que não têm movimentos há anos, e por outro, por prudência, solicita-se a necessária autorização prévia
para que, caso alguma das importãncias venha a ser reclamada, o valor seja devolvido, após uma rigorosa
análise às respetivas situações. 6. Em face do exposto propõe-se: a. Que os valores das contas identificadas
no mapa anexo seja transferido para uma conta de receitas correntes e de proveitos extraordinários,
respeUvamente na contabilidade orçamental e patrimonial; b. Que caso alguma das importâncias venha a ser
reclamada, o valor seja devolvido, após uma rigorosa análise às respetivas situações”.
Operações de Tesouraria
conta: 268510101-Retenção 5% e 10%
Saldo

Antiguidade dos Saldos

conta Patrimonial

Descrição

24210101

categoria A

€85,00

Saldo credor que vem de anos anteriores (2010) e que precisa de
autorizaçao da reuniao de camara para ser regularizado

242201

Trabalho Independente

€36,17

saldo credor que vem de anos anteriores (2005) e que precisa de
autorização da reunião de câmara para ser regularizado. Este valor
entrou na 242201 e foi pago da 242401 em 2005

242401

Prediais

244010101

contratos de compra e venda
de moveis (Imposto de Selo)

€881,83

€ 1.24

Ata n.° 1/2018, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)

Saldo credor que vem de anos anteriores (2009) e que precisa de
autorização da reunião de camara para ser regularizado. €36,17 deste
valor foi recebido na 242201 e pago nesta classificação em 2005
Saldo credor sem movimento desde 2014
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244011251

Quando seja devida qualquer taxa
ou emolumento (Imposto Selo)

€ 036

Saldo credor sem movimento desde 2010

244011501

Notariado e atos notariais

€ 300

Saldo credor sem movimento desde 2002

2451101

ICFSS Taxa Social Única
Colaboradores
-

€265346

-

‘

2452101

OCA Descontos do Pessoal

2452301

OCA Emp./Forn. Desconto 0,5%

245301

ADSE

245401

Cofre Previdência do Ministério
das Finanças

262600355801

Maria Alce Marques Minhós
Cauções de Pessoal

€ 352,12

-

€0,80

—

€ 134113

€0,01
€ 200

-

‘

Saldo credor que vem de anos anteriores (julho 2016) e que precisa de
autorização da reunião de câmara para ser regularizado
Saldo credor que vem de anos anteriores (2015) e que precisa de
autonzaçao da reuniao de camara para ser regularizado
Saldo credor sem movimento desde 2007
Saldo credor de € 2037 que vem de anos anteriores (2012) e que
precisa de autorização da reunião de câmara para ser regularizado. Em
fevereiro de 2017 pagou-se menos € 1.320,76 devido a transferências
efetuadas, em anos anteriores, valores superiores
Sado credor que vem de anos antenores (2002)
Saldo credor de abertura que vem de anos anteriores (2004) e que
precisa de autorização da reunião de câmara para ser regularizado
Saldo credor que vem de anos anteriores (2002) e que precisa de
autonzaçan da reuniao de camara para ser regulanzado

2629040101

Processos Judiciais

2630101

STAL

€0,01

Saldo credor que vem de anos anteriores (2002)

2630201

SINTAP

€0,01

Saldo credor que vem de anos anteriores (2002)

2630301

ATAM

€0,01

Saldo credor que vem de anos anteriores (2002)

2630701

Assodação Sindical de
Professores Licenciados (ASPL)

€4,49

Saldo credor que vem de anos antenores (2009)

264901

Conta OT 38476

268110601

Delegado de Saúde

268110701

Conaordenaçõe&C-NR

26812010401

Diversos—CMCB Outros P

268120201

lnshtuioda Conservação da

€128,22

€ 90.169,55

—

—

Saldo credor de anos anteriores, sem movimento desde fevereiro de
2015- Juros da conta 07- 3847w830

€148,40

Saldo credor de abertura que vem de anos anteriores (2002) e que
precisa de autorização da reunião de câmara para ser regularizado
Sem movimentos desde 2002

€61,21

Saldo credor de abertura que vem de anos anteriores (2011) e que
precisa de autorização da reunião de câmara para ser regularizado
sem movimentos desde 2011

€2.555,09

Saldo credor sem movimento desde 2002

€0,01

Saldo credor sem movimento desde 2002

—

-

€109,24

Saldo credor de abertura que vem de anos anteriores (2012) e que
precisa de autorização da reunião de câmara para ser regularizado
em dezembro de 2015 efetuou-se um movimento de regularização no
valor de € 2435,88 para a conta 26812010401- Pedidos de Florestação
e em janeiro de 2016 fez-se o movimento contrário

€29,50

Saldo credor que vem de anos anteriores (2013) e que precisa de
autonzaçao da reuniao de camara para ser regulanzado Deixou de se
descontar para o Cofre dos Conservadores desde 2013

—

26812050101

Penhora para Finanças

268120601

Cofre dos Conservadores, Notários
e Funcionários de Justiça

268120701

Desconto 25% para Finanças

2681209010101

Conta 38476/83007

268121001

Tribunal de Contas Vistos

€10508

€ 119.738,37

€29,93

Ata n.° 1/2018, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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Saldo credor que vem de anos anteriores (2013) eque precisa de
autonzaçao da reuniao de camara para ser regularizado
Saldo credorque vem de anos anteriores (2014) eque precisa de
autorização da reunião de câmara para ser regularizado sem
movimentos desde dezembro de 2014- Juros da Conta 0738476)830
-

Salda credor de abertura que vem de anos anteriores (2002) e que
precisa de autonzaçao da reuniao de camara para ser regularizado

Página 12/21

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
268121101

Turismo Sem. Ind. Turistica
Anulação de Cheque
—

—

€896
‘

Saldo credor que vem de anos anteriores (2002) e que precisa de
autorização da reunião de câmara para ser regularizado

€600

Saldo credor que vem de anos anteriores (2008) e que precisa de
autorização da reunião de câmara para ser regularizado

€30,00

Saldo credor que vem de anos anteriores (2013) e que precisa de
autorização da reunião de câmara para ser regularizado sem
movimentos desde 2013

2681501

R es [11 uiçao de IVA I

2681601

QGAE

2681701

Redução Remuneratóha

€ 45207,23

Movimento diverso efetuado em abril de 2014, proveniente de uma
conta 7988130199— Deduções efetuadas aos fomecedcres aquando os
pagamentos

268510101

Retenção 5% e 10%

€ 27022,84

Cauções efetuadas por empreiteiros, que não foram
libertadas em 2013 enviaram-se oticios, de modo a contactar os
empreiteiros para virem receber as respetivas cauções

2685201

Outros Credores por
depósitos de garanbas

€55497

26890909901

Outros Penhoras
omecedores

€128,22

24905001

Outros

€49,40

Classificação aberta desde 2008 com um sado devedor

2681130301

Quozação % CCD

€21,80

Em 2010 entregou se 21,60 a mais do que se recebeu

-

-

-

‘

-

-

Saldo credor de abertura que vem de anos anteriores (2010) e que
precisa de autorização da reunião de câmara para ser regularizado
Saldo credor de abertura que vem de aros anteriores (2015) e que
precisa de autorização da reunião de câmara para ser regularizado
conta com movimentos do Imobilizado

-

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, face ao exposto anteriormente, aprovar a transferência
dos depósitos de garantia, identificados no mapa transcrito, para uma Conta de receitas correntes e de
proveitos extraordinários, respetivamente, na contabilidade orçamental e patrimonial.
Mais deliberou, autorizar a devolução dos depósitos de garantia que, eventualmente, venham a ser
reclamados pelos respetivos destinatários.
7.3. Integração do Saldo Transitado de 2017 nos Fundos Disponíveis de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 11, de 03/01/2018, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, elaborada nos termos da alinea a) do n.° 3 do artigo 5.° da Lei n.°
127/2012, de 21 de junho,

com

as alterações introduzidas pela Lei n.° 66-B/201 2, de 31 de dezembro e pelo

Decreto-Lei n.° 99/2015, de 2 de junho, propondo que a Câmara Municipal delibere autorizar a integração
do saldo transitado de 2017, apurado no montante de €29.074.929,39, nos fundos disponíveis de 2018,
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a integração do saldo transitado de 2017,
apurado no montante de € 29.074929,39, nos fundos disponíveis de 2018.
7.4. Constituição dos Fundos de Maneio e Fundos de Caixa Fixos para o Ano de 2018
Por proposta do Senhor Presidente, datada de 2 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, nos termos do n.° 1 do Artigo 1 e do Artigo VI do Regulamento Interno, autorizar a constituição
dos seguintes Fundos de Maneio e Fundos de Caixa Fixos, para o ano de 2018:
Ata n.° 1/2018, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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Fundos de Maneio
Luis Manuel dos Santos Correia
01.02/02.02.25

.

Hortense Maria de Jesus Marques Leitão Coelho

€1.000,00

Manuel Lourenço Batista Martins
01.02/02.01.02.02

€ 250,00

01.02/02.02.10

€100,00

01.02/02.01.21

€75,00

01.02/02.02.09

€ 200,00

Paulo Henriques da Silva
01.02/02.02.25

€1.000,00

José Carlos Gomes Lopes

José Martins da Fonseca
01 .02/02.01.02.02

€80,00

01.02102.01.02.02

€200,00

01.02/02.02.10

€ 2000

01.02)02.02.10

€100,00

01.02102.02.25

€ 300,00

Fundos de Caixa Fixos
Museu Francisco Tavares Proença Júnior

€ 20,00

Casa da Memória Judaica

€20,00

Arquivo Municipal

€ 20,00

Biblioteca Municipal

€50,00

Posto de Turismo

€ 20,00

Centro de Cultura Contemporãnea

Cybercentm

€ 20,00

de Castelo Branco

€50,00

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do Artigo 1 e do Artigo VI do
Regulamento Interno, aprovar a proposta de constituição dos Fundos de Maneio e Fundos de Caixa Fixos,
para o ano de 2018, constantes dos quadros anteriormente transcritos.
7.5. Proposta para Autorização de Pagamentos Permanentes
Por proposta do Senhor Presidente, datada de 2 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da Câmara, ou quem o substitua, durante o corrente ano e de
acordo com as verbas inschtas no Orçamento do Município, aprovar, liquidar e pagar as despesas com
pessoal, os encargos legalmente contraídos ou impostos por lei, Ieasings, seguros, rendas de imóveis e,
nas operações extraorçamentais, as entradas e saidas de fundos por operações de tesouraria,
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da Câmara, ou quem
legalmente o substitua, durante o corrente ano e de acordo com as verbas inscritas no Orçamento do
Município, aprovar, liquidar e pagar as despesas com pessoal, os encargos legalmente contraídos ou
impostos por lei, leasings, seguros, rendas de imóveis e, nas operações extraorçamentais, as entradas e
saídas de fundos por operações de tesouraria.
Ponto 8

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

Ata n.° 1/2018, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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8.1. Despacho de Cessação de Funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, o Despacho n.° 47/2017,
de 28 de dezembro, seguidamente transcdto: “por Despacho n.° 32/2017, de 17 de outubro e no uso das
competências conferidas ao Presidente da Câmara, pelo disposto na alínea a) do n.° 1, conjugado com o
n.° 4 do artigo 42.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, determinei a composição do Gabinete da
Presidência e a consequente designação do adjunto Luis Rafael Lourenço Dias. Após diligente prossecução
dos objetivos fixados, venho pelo presente relevar os serviços prestados no meu gabinete de apoio e
determinar, conforme seu pedido, a cessação de funções do adjunto Luís Rafael Lourenço Dias do gabinete
de apoio à presidência, a partir do dia 31 de dezembro de 2017”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.2. Despacho de Delegação de Competências para Assinatura de Correspondência de
Expediente Necessário á Mera Instrução de Processos
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, o Despacho n.° 1/2018,
de 2 de janeiro, seguidamente transcrito: “no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.° 2
do artigo 35°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o artigo 16°, da Lei n.° 49/201 2, de 29 de
agosto, delego nos dirigentes municipais abaixo discriminados, a assinatura de correspondência ou do
expediente necessário ã mera instrução de processos. 1. Departamento de Administração Geral: Francisco
José Alveirinho Correia, Diretor do Departamento e, nas suas faltas e impedimentos, Roberto António Reixa
Nabais, Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos. 1.1. Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos: Roberto António Reixa Nabais, Chefe da Divisão. 1.2. Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social: Teresa Maria de Jesus Antunes, Chefe da Divisão. 1.3. Divisâo de Gestão
Patrimonial e Instalações Municipais: Maria Otilia dos Santos Pires Caetano, Chefe da Divisão. 2. Departamento
Técnico Operacional: Luis Alfredo Cardoso Resende, Diretor do Departamento e, nas suas faltas e
impedimentos, respetivamente, Anibal Sanches da Natividade, Chefe da Divisão de Obras, Equipamentos e
lnfraestwturas ou José Eduardo Cardoso Lourenço, Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares. 2.1.
Divisão de Obras, Equipamentos e lnfraestruturas: Anibal Sanches da Natividade, Chefe da Divisão. 2.2. Divisão
de Urbanismo e Obras Particulares: José Eduardo Cardoso Lourenço, Chefe da Divisão”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.3. Adxtur Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto
—

—

Ratificação do

Termo de Aceitação do Contrato do Consórcio Aldeias do Xisto Aldeias.com
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o contrato do Consórcio Aldeias do Xisto
pela Adxtur

—

—

Aldeias,com, liderado

Agência para o Desenvolvimento Turistico das Aldeias do Xisto, nos termos estabelecidos

Ata n.° 1/2018, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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pela Cláusula

32,

pelo qual ficam estabelecidos os direitos e os deveres que os seus subscritores se

comprometem a assumir solidariamente entre si face às autoridades de gestão do Programa Valorizar e
respetivos regulamentos, e correspondente Programa de Ação. O contrato é dado como reproduzido,
ficando a fazer parte integrante da ata identificado como documentação n.° 2.
A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação do contrato do Consórcio Aldeias
do Xisto

—

Aideias.com, liderado pela Adxtur

—

Xisto, nos termos estabelecidos pela Cláusula

Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do

r, pelo qual ficam estabelecidos os direitos e os deveres

que os seus subscritores se comprometem a assumir solidariamente entre si face às autoridades de gestão
do Programa Valorizar e respetivos regulamentos, e correspondente Programa de Ação.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
o contrato.
8.4. Proposta de Protocolo para a Conservação do Interior dos Edifícios dos Palácios de
Justiça, a Celebrar Entre o Município e o Ministério da Justiça Direção Geral da
—

Administração da Justiça
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta do protocolo a celebrar com o Ministério da Justiça

—

Direção Geral da Administração da Justiça, que “tem por objeto a conservação do interior das instalações
do Tribunal, sem alterações estwturantes ou métodos construtivos e funcionais, a limpeza periódica de
coberturas e seus órgãos de drenagem de águas pluviais, bem como a reparação do mobiliário”, O
documento é dado como reproduzida, ficando a fazer parte integrante da ata identificado como
documentação n.° 3.
A Câmara Municipal deliberou, porunanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com o Ministério
da Justiça

—

Direção Geral da Administração da Justiça, que “tem por objeto a conservação do interior das

instalações do Tribunal, sem alterações estwturantes ou métodos construtivos e funcionais, a limpeza
periôdica de coberturas e seus órgãos de drenagem de águas pluviais, bem como a reparação do mobiliário”.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
o protocolo.
8.5. Minuta de Protocolo a Celebrar com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para
Colaboração na Âmbito dos Controlos Oficiais de Produtos de Origem Animal
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta do protocolo a celebrar com a Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária para Colaboração na Âmbito dos Controlos Oficiais de Produtos de Origem
Ata n.° 1/201 8, de 5 de Janeiro (Mandato 2017-2021)
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Animal, concretizada na inspeção sanitária em matadouros da área geográfica da Cãmara Municipal de
Castelo Branco, que se dá como reproduzida, ficando a fazer parte integrante da ata identificado como
documentação n.° 4.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a DireçãoGeral de Alimentação e Veterinária para Colaboração na Âmbito dos Controlos Oficiais de Produtos de
Origem Animal, concrefizada na inspeção sanitária em matadouros da área geográfica da Câmara Municipal
de Castelo Branco.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
o protocolo.
8.6. Proposta de Código de Ética e Conduta
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do Código de Ètica e Conduta para ser observado
por “todos os dirigentes e trabalhadores do Município de Castelo Branco, independentemente do vinculo ou
posição hierárquica que ocupem, consUtuindo, igualmente, os princípios éticos nele inscritos, referência de
atuação para os demais prestadores ou colaboradores ao seu serviço”. O documento é dado como
reproduzido, ficando a fazer parte integrante da ata identificado como documentação n.° 5.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Código de Ética e Conduta para ser
observado por “todos os dirigentes e trabalhadores do Município de Castelo Branco, independentemente do
vinculo ou posição hierárquica que ocupem, constituindo, igualmente, os princípios éticos nele inscritos,
referência de atuação para os demais prestadores ou colaboradores ao seu serviço”.
8.7. Fixação de Comparticipações
8.7.1. Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em Edificios Habitacionais

—

Habitar

Castelo Branco. Regulamento n.° 19912017
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 12, de 03/01/2018, do Departamento de
administração Geral, sobre o Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em Edificios
Habitacionais

—

Habitar Castelo Branco. Regulamento n.° 199/2017, exarada nos seguintes moldes:

“Relativamente ao assunto supramencionado, e após verificação documental e avaliações urbanisticas
efetuadas, cumpre-me informar o seguinte: 1. Esteve aberto de 16 de maio a 16 de junho de 2017, um
periodo de inscrições para candidatura ao programa suprarreferido; 2, Durante esse periodo deram entrada,
no Balcão Único da CMCB, 51 inscrições; 3. Na sequência da avaliação dos elementos entregues,
constatou-se o seguinte: Entrada de 2 inscrições fora de prazo, processos HCB/51 e HCB/52; Entrada de 1
Ata
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inscrição que não cumpre os requisitos fixados no n.° 2 do artigo 4.° do Regulamento referido, relativa ao
processo HCB/32; Entrada de 21 inscrições que não apresentavam a totalidade dos elementos solicitados.
Através de oficio, enviado a 19/10/2017 e ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 86.° do Código de
Procedimento Administrativo foram notificados, para no prazo máximo de 10 dias úteis entregarem os
elementos em falta, sob pena de não ser dado seguimento ao processo; 4. Decorrido o prazo referido no
número anterior, procedeu-se à verificação dos elementos entregues, tendo-se constatado que 36 das 51
candidaturas cumprem os requisitos de admissão em sede de pré-decisão. Ainda nesse período deu entrada
1 pedido de adiamento de prazo relativo ao processo HCB/9. Até à presente data não deu entrada qualquer
documento; 5. A apreciação das candidaturas e a sua hierarquização foi efetuada de acordo com o
estipulado no artigo 6Y do Regulamento, adotando para o efeito, os critérios aí fixados, concretamente e por
ordem decrescente de importância os seguintes: Intimação ao proprietâdo para a realização das obras;
Obras de reforço estrutural; Substituição da estrutura da cobertura; Substituição de pavimentos; Uso de
habitação própha permanente; Ordem de entrada. 6. Apresenta-se de seguida um mapa resumo da situação
descrita:
Inscrições /candidaturas recebidas

51

Dentro do prazo

49

Fora do prazo

2

Excluidas ao abrigo do n.° 2 do artigo 4.°

1

Candidaturas admitidas
Orçamento total das obras candidatadas
Comparticipação da CMCB

36
€ 1.143,669,00

¶ 272.438,25

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do disposto no n.° 1 e n.° 2 do artigo 7.° do Regulamento n.° 199/2017,
que seja deliberado: aprovar o valor das comparticipações, de acordo com o mapa anexo”, que se dá como
reproduzido ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 6.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o valor das comparticipações da Câmara
Municipal apuradas, de acordo com o mapa anexo à informação e que se deu como reproduzido, no
montante de €272.435,25.
8.7.2. Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em Habitações Degradados Habitar
—

Castelo Branco Solidário. Regulamento n.° 21112017. Fixação de Comparticipações
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 17, de 03/01/2018, do Departamento de
administração Geral, sobre o Programa Municipal, sobre o Programa Municipal de Apoio à Realização de
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Obras em Habitações Degradados Habitar Castelo Branco Solidário. Regulamento n.° 211/2017. Fixação
—

de Comparticipações, exarada nos seguintes moldes: “Relativamente ao assunto supramencionado, e após
verificação documental e avaliações urbanisticas efetuadas, cumpre-me informar o seguinte: 1. Foram
analisadas, pela ordem de entrada nos serviços, conforme disposto no n.° 1 do regulamento suprarreferido,
as primeiras 20 inscrições; 2. Na sequência da avaliação dos elementos entregues, constatou-se o seguinte:
9 das 20 inscrições analisadas, concretamente as relativas aos processos, HCB-S/2, HCB-S/4, HCB-S/5,
HCB-S/9, HCB-S/11, HCB-S/14, HCB-S/15, HCB-S/16 e HCB-S/19, não estavam conformes por não
cumprirem os requisitos fixados no artigo 7.° do Regulamento, pelo que não poderão beneficiar do apoio
previsto e ao qual se candidataram; 11 das inscrições relativas aos restantes processos, concretamente as
relativas aos processos HCB-S/1 HCB-S/3, HCB-S/6, HCB-S/7, HCB-S/8, HCB-S/1 0, HCB-S/1 2, HCB-Sl1 3,
HCB-S/17, HCB-S/18 e HCB-S/20, estavam conformes cumprindo os requisitos exigidos; 3. Na sequência
da avaliação urbanística efetuada às candidaturas admifidas, foram identificadas as intervenções prioritárias
a executar, assim como foi elaborado o respetivo mapa de trabalhos e estimativa orçamental, elementos
que constam das respetivas fichas do edificado em cada processo; 4. Apresenta-se de seguida um mapa
resumo da situação descrita:
Inscrições /candidaturas recebidas
Candidaturas não conformes
Candidaturas conformes
Estimativa da comparticipaçao da CMCB

20
9
11
€91.800,00

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo 9.° do Regulamento n.° 211/2017, que seja
deliberado: Aprovar o valor das comparticipações, de acordo com o mapa anexo”, que se dá como
reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 7.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o valor das comparticipações da Câmara
Municipal apuradas, de acordo com o mapa anexo à informação e que se deu como reproduzido, no
montante de € 91.800,00.
8,8. Assembleia Municipal. Deliberações Tomadas em Sessão de 28 de Dezembro de 2017
Pelo Senhor Presidente foram presentes, através de oficio, as deliberações tomadas em sessão da
Assembleia Municipal, de 28 de dezembro de 2018.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Ponto 9

—

PAGAMENTOS

9.1. Associação Confraria Ibérica do Tejo. Quotas 2017
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o
pagamento à Associação Confraria Ibérica do Tejo (ACIRT), número de pessoa coletiva 514296984, da
quotização referente ao ano de 2017, no valor de € 2000.
9.2. Comparticipação de Medicamentos
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do
respetivo regulamento, liquidar e pagar as despesas de reembolso dos medicamentos seguidamente
discriminadas, totalizando o montante de €2.630,50.
Diamantino Barata Lourenço
Deolinda Dias Pinheiro
José Manuel Garnel
Lúcia Sanches Pereira
Idalina do Carmo
António Luís
Maria Lopes Marcelino
Joaquim D’Oliveira Lourenço
José Alberto Nepomuceno Saraiva
Catarina Silva Palma
Maria de Lurdes da Conceição Serra
Manuel Sequeira Pereira
Joaquim da Silva
Otília Verissimo dos Santos Correia
Maria José Vieira Rodrigues
José Maria Nunes
dite Lopes Poças de Sousa
Teresa Dalila correia Granja Ferreira
Maria Vicente Afonso
Armanda Emilia Martins Almeida Simão
Isabel dos Santos Carreiro Nunes
Maria Capitolina Clelo Ferreira
Maria do Céu Salgueiro Barata
Maria do Céu Silvino
Elisia dos Santos Farromba
Felicia dos Santos Lopes
Conceição Munes
Maria do Rosário dos Santos

11,18: António João Pardal de Sã
4.52 Conceição de Jesus
9,681 Lüciade Jesus Roque
19,93 Maria da Piedade Ribeiro Domingues
65,39 Maria João Nunes Crespo
62,17 Maria José Anlunes Proença
18,53 : Francisco Marques Mendes
11,54 ‘Isabel Maria Pires Pereira Vilela
5,76 José Carlos Gonçalves de Sousa
72,04 Maria Rosa Alves
23,42 Abílio Mateus
29,99 1 Maria dos Sanlos Pires Cotovio
24,47 Vicenle Cotovio
13,88 Maria José
48,53 Maria dos Anjos Nunes C’ Esteves
715 Maria de Jesus Miguel
40,53 José Vicente Rodrigues
11,70 Maria do Rosário
4,75 Isabel Maria Choucha
33,26 António Pires dos Santos
91.46 Cecilia Joaquim Marques Luis
5.00 Maria Antunes Ribeiro
12.06 Maria da Conceição Firmino
49,53 Ismael Gonçalves
25.50 Femando Mendes de Almeida
10,97 Ilda Maria Santos (Filomena Funcionária)
26.22 Ascensão da Costa Luis
38:69

18.63
63.31
2723
6719
5,56
65,12
18,05
19,50
13,48
18,17
17,10
36,08
28,50
5283
15,38
1512
27,67
15,15
6507
44,78
48,71
53,35
40:07
14,39
43,92
47,51
13,63

José Albano Nunes Pires
Maria José Marfins
LeopodinaMariaApolnàrioNunes
Maria de Lurdes dos Santos
Hodelinda Gonçalves Março
Maria Rosário A. Marfins Rodrigues
Josefa Vaz dos Santos Jorge
Manuel dos Santos Almeida
João António Duarte
Emilia Rodrigues Gonçalves
, Sílvia Maria Ribeiro
Ermetindo Manuel Casimiro
Luis Maria Santos
Maria Lourdes Reis e Silva Duarte
Perpétua da Conceição Cauchinho
João Roque Gonçalves
Maria Benedila Santos Sequeira
Artur Nunes Almeida
Juliana Rosa Soares Conceição
Mário dos Santos Marques
Maria Jesus 5. Apolinârio Sebastião
Lucinda Amélia Rodrigues
Maria da Conceição Afonso Santos
Afonso Eusébio dos Santos
Paúl Joaquim da Conceição
Alexandrina Conceição Cruz Pedro
‘Júlio Tomás Pedro

30,98
20,88
2909
59,45
11,48
6,53
31,94
4192
25,53
8,95
12,56
14,13
8,85
27,47
11,64
50,65
5888
92,59
8,30
19,35
51,72
40,37
12,40
25.55
60,13
47,99
99,74

Ponto 10— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesourada do dia anterior:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais
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APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA
De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Càmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA
E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas,
da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Francisco José
Alveirinho Correia) que a secretariei.
O Presidente da Câmara

6-

O Secretário
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