CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATAN.°8

REUNIÃO ORDINÁRIA —6 ABRIL 2018

o

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°8
Aos seis dias do mês de abdl de dois mil e dezoito, na sala privada de reuniões dos Paços do Município,
por convocação ordinária, reuniu a Câmara Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente Luís 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 00 DIA

O Senhor Presidente deu início ao período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores
Vereadores.
O Senhor Vereador Calos Almeida, solicitou a palavra para obter resposta a quatro questões, duas de
índole administrativa e duas de indole politica. Relativamente às duas questões administrativas, perguntou
sobre a falta de envio dos contratos de prestação de serviços, assinados no âmbito da medicina do trabalho
para a Albigec, EM/SA e que solicitou há algum tempo. Acrescentou que lhe remeteram um contrato
assinado em 2009 e que lhe faltavam os subsequentes. O outro esclarecimento administrativo, foi sobre
outro requerimento, que apresentou em 02/03//2018, solicitando os comprovativos de pagamentos que
foram feitos à jornalista Cristina Valente entre 2017 e 2018 e que não lhe foram remetidos. Relativamente
às duas questões politicas, o Senhor Vereador abordou uma situação, reportada por um conjunto de
trabalhadores da autarquia, que apesar de terem a categoria de assistentes operacionais, desempenham
conteúdos funcionais da categoria de assistentes técnicos. O Senhor Vereador solicitou alguma
“sensibilidade” para este assunto e salientou que não estava a referir-se a uma situação pontual. Quanto à
segunda questão de índole politica, referiu um artigo noticiado, aquela semana, por um jornal nacional, sobre
o Senhor Comendador Joaquim Morão Lopes Dias, para dizer que lhe causava alguma “estranheza” o facto
de o Senhor Presidente não ter feito uma declaração pública de apoio ou solidariedade, ao anterior
Presidente do Município de Castelo Branco, tendo qualificado tal lacuna de um ‘silêncio ensurdecedor”, O
Senhor Presidente respondeu ter prontamente despachado o requerimento para que facultassem os
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contratos, não só da Albigec, EM/SA, mas também de todas as entidades referidas pelo Senhor Vereador,
contudo o Senhor Vereador Jorge Pio esclareceu que a cópia do contrato da medicina do trabalho, da
Albigec, EM/SA, que lhe tinha sido facultado, datado de 2009, era o último contrato existente e que o mesmo
tem vindo a ser renovado anualmente. Quanto ao segundo requerimento, sobre os pagamentos à jornalista
Cristina Valente, o Senhor Presidente disse que

já tinha despachado o respeUvo requerimento. Sobre a

questão dos assistentes técnicos que desempenham funções administrativas referiu tratar-se de uma
questão administrativa muito “vasta” e que estava a ser “ponderada”. Quanto ao facto de não ter feito
nenhum comentário público ao artigo sobre o Senhor Comendador Joaquim Morão Lopes Dias, esclareceu
que entre ambos existe uma grande proximidade que “depende apenas dos dois e dos diálogos que têm”
em privado e que não é qualquer pessoa que lhe diz como é que ele deve, ou não, atuar, contudo informou
o Senhor Vereador que tem estado em diálogo permanente com o Senhor Comendador.
Não havendo outros pedidos de intervenção, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos da reunião da Cãmara Municipal para o período da ordem do dia.
II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
—

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 16 de março de 2018 (Ata n°7)
que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNcIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Associação Cultural e Desportiva da Carapalha
Porproposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 2.500,00, à Associação Cultural e Desportiva da Carapalha, como apoio financeiro destinado a
comparticipar a participação no Campeonato Regional do Centro 2018

—

Poules de Ensino e Provas de

Dressage.
2,1.2 Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €3.925,66, à Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo, conforme estipulado na Cláusula
4•B

do protocolo celebrado em 18 de abril de 2013.
2.1.3. Associação Académica da Universidade da Beira Interior
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Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 4.500,00, à Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AEROUBI), como apoio
financeiro destinado a comparticipar a realização do Encontro Nacional de Aeronáutica 2018.
2,1.4. Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 200,00, à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE, como apoio financeiro destinado a
comparticipar a organização da Semana do Desenvolvimento, pelo Serviço de Pediatria, subordinado ao
tema Maus Tratos e Touchpoints.
2.1.5. Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou! por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 750,00, à Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior (ACCLBI), como apoio
financeiro destinado a comparticipar o desenvolvimento das suas atividades durante o ano de 2018.
2.1.6. Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 7.000,00, ao Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira, como apoio financeiro
destinado a comparticipar a realização do XXXIX Encontro Nacional de Teatro na Escola.
2.1.7. Agrupamento de Escolas Nuno Ávares Castelo Branco
—

2.1.7.1. Concurso de Ditado
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de €600,00, ao Agrupamento de Escolas Nuno Ávares

—

Castelo Branco, como apoio financeiro destinado

a comparticipar a organização da VIII Edição do ‘Concurso de Ditado’.
2.1.7.2. Visitas de Estudo. Reforço da Ação Social Escolar
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação

nY

944, de 08/03/2018, da Divisão de Educação,

Cultura, Desporto e Ação Social, com o seguinte teor: “Face ao pedido do Agrupamento Nuno Álvares, para
atribuição de apoio nas visitas de estudo aos alunos do
de Família,

sou

1.0

ciclo posicionados nos escalões A e B do Abono

a informar que o Despacho n.° 5296/2017, que dá cumprimento ao disposto na Lei do

Orçamento de Estado, consagra um reforço da Ação Social Escolar como meio de combate às
desigualdades sociais e à promoção do máximo rendimento escolar de todos os alunos. Assim a
comparticipação para as visitas de estudo programadas no âmbito das atividades curriculares aos alunos
dos escalões A e B é respetivamente de 100% e 50% do valor total, a fim de garantir que estas atividades
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são acessíveis a todos os alunos. Estes apoios estão limitados a viagens de estudo em território nacional e
com valores limitados a € 2000 no caso do Escalão A e € 1010 no Escalão B por aluno e por ano (este valor
pode ser aumentado por decisão do Executivo Municipal). Sendo 32 alunos do Escalão A e 29 alunos do
Escalão B, o valor total a transferir para o Agrupamento Nuno Álvares é de € 438,96”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de €438,96, ao Agrupamento de
Escolas Nuno Ávares

—

Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a comparticipar as visitas de

estudo dos alunos do 1.0 ciclo, posicionados nos escalões A e 8 do Abono de Família.
2.1.8. Instituto Politécnico de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €5.000,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a comparticipar
a organização da VIII Feira Agro-Agrária 2018, organizada pela Escola Superior Agrária, de 14 a 17 de abril.
Neste momento, o Senhor Presidente abandonou a sala de reuniões.
2.1.9. UGT Castelo Branco, União Geral de Trabalhadores de Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 1.600,00, à UGT

—

Castelo Branco, União Geral de Trabalhadores de Castelo Branco, como apoio

financeiro destinado a comparticipar a organização do III Congresso da UGT— Castelo Branco.
Neste momento, o Senhor Presidente regressou à sala de reuniões
2.1.10. Centro Cultural Desportivo Trabalhadores Unidade Local de Saúde Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 1.000,00, ao Centro Cultural Desportivo Trabalhadores Unidade Local de Saúde Castelo Branco, como
apoio financeiro destinado a comparticipar a organização do VEncontro Desportivo das Unidades de Saúde
da Beira Baixa.

2.1.11. Associação de Futebol de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 5.000,00, à Associação de Futebol de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a organizar o
Torneio lnterassociações Sub-16 Feminino de Futebol 7—2018.

2.1.12. Associação de Ténis de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 8.500,00, à Associação de Ténis de Castelo Branco, como apoio financeiro à organização da edição
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2018 do evento Internacionais de Ténis de Castelo Branco, a decorrer entre os dias 29 de junho e 8 de julho
em Castelo Branco.
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. Fábrica da Igreja Paroquial de Tinalhas
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 4.848,00, à Fábrica da Igreja Paroquial de Tinalhas, destinado a financiar obras de reparação na Capela
do Espírito Santo e obras de requalificação no edifício que dá apoio à Capela da Rainha Santa.
2.2.2. Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 11.000,00, ao Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a
comparticipar obras de requalificação do seu novo edificio sede, sito no gaveto da Rua de Santo António e
a Rua J, A. Morão, mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
protocolo.
Ponto 3

—

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica. Proposta de Abertura de
Procedimento por Concurso Público
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1232, de 22/03/2018, da Divisão de Gestão

Patrimonial e Instalações Municipais, propondo a abertura do procedimento por concurso público para
Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica, pelo preço base de €3.393.214,01.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a respetiva despesa, aprovar as peças do
procedimento e a delegação, no júri, das competéncias previstas na presente informação, relativas ao
concurso público para Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica, pelo preço base de €

3.393.214,01.
Ponto 4—OBRAS MUNICIPAIS
Requalificação da Praceta da Sobreira e Arruamentos Envolventes. Liberação de Cauções

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1157, de 20/03/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação da Praceta
da Sobreira e Arruamentos Envolventes, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação
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consta o seguinte texto: depois de ser realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a 2. liberação de caução, no dia 20 de fevereiro de 2018, concluiu-se
• que se encontram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo que se deverá
proceder à liberação das cauções prestadas conforme previsto nos artigos3.°e4.°domencionadodiploma
• e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, na percentagem de 30%
• da caução total da obra” (€33.192,72), no valor de € 9.957,52.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 2.8 liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas ao
empreiteiro, João de Sousa Baltasar1 SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, na
percentagem de 30% da caução total da empreitada de Requa/ificação da Praceta da Sobreira e
Arruamentos Envolventes, no valor de €9.957,52.
Ponto 5

—

ÁREA DE LocALIzAçÃo EMPRESARIAL DE CASTELO BNco

Centralbat -Comércio e Distribuição de Baterias e Acessórios, Lda. Proposta de Venda do Lote 141
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1406, de 29/03/2018, do Senhor Vereador Jorge
Pio, propondo a venda do Lote 141 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco, com a área de
2.362,56 m2 à firma Centralbat

—

Comércio e Distribuição de Baterias e Acessórios, Lda, pelo valor de €

2.362,56 (€1 ,00/m2, conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 32.° do Regulamento da Área de Localização
Empresarial de Castelo Branco), para instalação de comércio de peças para automóveis.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote 141 da Área de Localização
Empresarial de Castelo Branco, com a área de 2.362,56 m2 à firma Centralbat

—

Comércio e Distribuição

de Baterias e Acessórios, Lda, pelo valor de € 2.362,56.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente, ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a escritura de compra e venda.
Ponto 6

—

SETOR EMPRESARIAL LOCAL

Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento. Documentos de Prestação de Contas do
—

Exercício de 2017
Pelo Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento, os Documentos de Prestação de Contas
do Exercício de 2017, da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, que aqui se dão como

reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta ata como documentação n.° 1.
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A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento dos Documentos de Prestação de Contas do Exercício
de 2017, da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, deliberou dar deles conhecimento ao

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, remetendo-lhe um exemplar.
Ponto 7—URBANISMO E OBRAS PARTIcULARES

7.1. Certidões de Compropriedade
7.1.1. Maria Amália Marcelino dos Santos e Outras. Artigo 10 Secção BE. São Vicente da Beira
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Amália Marcelino dos
Santos, Maria José Trindade Marcelino Ambrósio e Maria da Conceição Costa Marcelino Marques, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal á constituição de compropriedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 10, da secção BE, da freguesia de São Vicente da Beira, a favor de
Maria José da Trindade Marcelino Ambrósio e Maria da Conceição Costa Marcelino Marques, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete
Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal
delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei )) 91/95, de 2 de setembro, na redação
atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido
s6 é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no

artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n,° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.1.2. Maria Amália Marcelino dos Santos e Outras. Artigo 59 Secção BI. São Vicente da Beira
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Amália Marcelino dos
Santos, Maria José Trindade Marcelino Ambrósio e Maria da Conceição Costa Marcelino Marques, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal á constituição de compropriedade, em relação ao prédio

rústico inscrito na matriz sob

o

artigo 59, da secção BI, da freguesia de São Vicente da Beira, a favor de

Maria José da Trindade Marcelino Ambrósio e Maria da Conceição Costa Marcelino Marques, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete
Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal
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delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação
atual dada pela Lei n.° 64/2 003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido
só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.1.3. Maria Irene Santos Antunes. Artigo 8 Secção L. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Irene Santos Antunes, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de comprophedade, em relação a
50055/1 00000 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 8, da secção L, da freguesia de Sarzedas, a
seu favor e a favor de Adelino de Almeida Martins, assumindo o compromisso de que do negócio não
resultará parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Juridico (informação n.° 6,
de 02105/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.°
64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n°91/95, de 2 desetembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.1.4. Maria Irene Santos Antunes. Artigo 124 Secção C. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Irene Santos Antunes, para
emissão de “parecer favorável da Càmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação a
24975/1 00000 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 124, da secção C, da freguesia de Sarzedas,
a seu favor e a favor de Adelino de Almeida Martins, assumindo o compromisso de que do negócio não
resultará parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Juridico (informação n.° 6,
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de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 54° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.°
64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável á emissão da certidão prevista no
artigo 54,° da Lei n°91/95, de 2 de setembro1 na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.1.5. Antônio Nunes Martins. Artigo 61 Secção G. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por António Nunes Martins, para
emissão de ‘parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de comprophedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 61, secção G, freguesia de Sarzedas, a favor Francisco Afonso Martins
e Arminda Afonso Martins, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico
do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre
estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver
inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.°
da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo
constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa
resultar o parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos’.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n°91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.1.6. António Nunes Martins. Artigo 174 Secção G. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por António Nunes Martins, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação a
24468/100000 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 174, secção G, freguesia de Sarzedas, a favor
dos herdeiros Arminda Afonso Martins e Francisco Afonso Martins, assumindo o compromisso de que do
negócio não resultará parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n,° 6,
Ata n.° 8/2018, de 6 de Abril
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de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.°
64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido sô é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos,
7.1.7. António Manuel dos Santos. Artigo 306 Secção 1C. Escalos de Cima
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por António Manuel dos Santos, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 306, da secção 1C, União de freguesia de Escalos de Cima e Lousa,
a favor de Maria Adelaide Vitorino dos Santos Carreiro e José Maria Araújo dos Santos, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete
Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal
delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação
atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido
só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 549 da Lei nY 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei nY 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7,1.8. Aida da Conceição Castanheira André Eusébio e Outro. Artigo 150 Secção D. Lardosa
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Aida da Conceição Castanheira
André Eusébio e José António Castanheira André, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal
à consUtuição de comprophedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 150, da secção
D, freguesia de Lardosa, a seu favor e a favor de José António Castanheira André, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
Ata n.° 8/2018, de 6 de Abril
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dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete
Juridico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal
delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 549 da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação.
atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido
só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 549 da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.2. Certidões de Anexação
7.2.1. ímarvest— Investimentos Imobiliários, Lda. Dois Prédios Urbanos. Zona lndustriaí de
Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento de lmarvest

—

Investimentos mobiliários, Lda,

solicitando a anexação dos dois prédios urbanos contíguos, sitos na Zona Industrial de Castelo Branco,
inscritos na matriz predial sob os artigos 15685 e 15705, da freguesia de Castelo Branco e averbados em
nome da requerente. Através da aplicação informática MyDoc, em 08/03/2018, os serviços informaram que
“não se vê do ponto de vista legal nada que obste ao deferimento da anexação requerida”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dois prédios urbanos contiguos,
sitos na Zona Industrial de Castelo Branco, inscritos na matriz predial sob os artigos 15685 e 15705, da
freguesia de Castelo Branco, averbados em nome lmarvest Investimentos Imobiliários, Lda.
—

7.2.2. José Afonso Roque. Dois Prédios Urbanos. Castelo Branco
Pelo SenhorPresidentefoi presente um requerimentode João Barros, procurador bastante de José Afonso
Roque, solicitando a anexação dos dois prédios urbanos contíguos, sitos na Travessa Cunha e Castro,
Montalvão, em Castelo Branco, inscritos, respetivamente, na matriz predial sob os artigos 5764 e 5244, da
freguesia de Castelo Branco e descritos na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob os n,°s
5612/19990303 e 5611/19990303, averbados em nome de José Afonso Roque. Pela aplicação informática
MyDoc, em 07/03/201 8, os serviços informaram julgar ‘não haver inconveniente na anexação solicitada”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos dois prédios urbanos
contíguos, sitos na Travessa Cunha e Castro, Montalvão, em Castelo Branco, inscritos, respetivamente, na
Ata n.° 8/2018, de 6 de Abril
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matriz predial sob os artigos 5764 e 5244, da freguesia de Castelo Branco e descritos na Conservatória do
Registo Predial de Castelo Branco, sob os números 5612/1 9990303 e 5611/19990303, averbados em nome
de José Afonso Roque.
7.2.3. Banco BPI, SA. Quatro Prédios Urbanos. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento de Banco BPI, SA, solicitando a anexação dos
quatro prédios urbanos contíguos, sitos na Rua do Terminal, Cruz de Montalvão, em Castelo Branco,
inscritos na matriz predial sob os artigos 4910, 15204, 15312 e 16441-P, da freguesia de Castelo Branco e
averbados em nome da requerente. Através da aplicação informática MyDoc, em 15/03/2017, os serviços
informaram julgarem “não haver inconveniente na anexação solicitada”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos quatro prédios urbanos
contíguos, sitos na Rua do Terminal, Cruz de Montalvão, em Castelo Branco, inscritos na matriz predial sob
os artigos 4910, 15204, 15312 e 16441-P, da freguesia de Castelo Branco e averbados em nome de Banco
BPI, SA.
73. Luis Salvado Oliveira. Solicita Devolução de Taxa Licença Especial Obras Inacabadas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento de Luis Salvado Oliveira para que lhe seja
devolvido o montante pago através da Fatura/Recibo 001/298, de 05/02/2018, referente ao pedido de

Entrada e Apreciação de Obras Inacabadas, alegando “desconhecimento do historial e da não caducidade
do processo de obras sobre a qual foi emitido o Alvará n.° 304, de 28/08/2003, relativo ao Plop 170/2003”.
Através da aplicação informática MyDoc, em 21/02/2018, os serviços informaram que “considerando que o
requerente pediu a anulação do processo OP-OINA 1/2018, antes do mesmo ser analisado, julga-se de não
haver inconveniente na devolução da taxa paga através da fatura de 001/298 de 05/02/2018 no valor de
€ 70,47, referente à entrada e apreciação do processo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a devolução do montante de €70,47 ao Senhor
Luis Salvado Oliveira, em face da informação prestada pelos serviços.
7.4. PLOP 17012003. Luis Salvado Oliveira. Lardosa. Declaração de Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
PLOP 170/2011, de 28/04/2003, requerido por Luís Salvado Oliveira, para proceder á construção de uma
moradia, no Lote 47, do lugar conhecido como Tapada Grande, em Lardosa. Na listagem do roteiro do
processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 21/03/2018, os serviços
propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o periodo de audiência
Ata n.° 8/2018, de 6 de Abril
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prévia tinha decorrido sem que o requerente se pronunciasse e que não existiam razões para a alteração
da decisão anteriormente enunciada.
A Câmara Municipàl deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento de
obras deedificação com a referência PLOP 170/2011, de2S/04/2003, requerido porLuís Salvado Oliveira, para
proceder à construção de uma moradia, no Lote 47, do lugar conhecido como Tapada Grande, em Lardosa.
Neste momento, o Senhor Vice-Presidente abandonou a sala de reuniões.
7.5. Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco. Pedido de Isenção de Pagamento de Taxas e
Licenças
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco,
para “isenção do pagamento de taxas e licenças do processo de licenciamento que irá dar entrada nos
próximos dias nos serviços da Câmara Municipal de Castelo Branco”. No sistema de gestão documental
MyDoc, os serviços exararam a seguinte informação, em 14/03/2018: “Nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, a Câmara Municipal pode dispensar ou
reduzir parcialmente, mediante requerimento fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas
municipais devidas pelas pessoas coletivas de direito público, associações humanitárias, desportivas,
recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais, que beneficiem de isenção ou redução de (IRC), o que
deverá ser comprovado mediante a apresentação do competente documento, desde que os atos ou factos
se destinem à prossecução de atividades de interesse público para o Municipio. Da documentação junta ao
processo, constata-se que a Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco, beneficia de isenção definitiva
em relação ao regime de tributação dos rendimentos, Face ao exposto, somos de opinião de que poderá a
Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco, beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do
artigo 6°, Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar totalmente, a Santa Casa da Misericórdia de
Castelo Branco, do pagamento das taxas e licenças inerentes “ao processo de licenciamento que irá dar
entrada nos próximos dias nos serviços da Câmara Municipal de Castelo Branco”.
Neste momento, o Senhor Vice-Presidente regressou à sala de reuniões.
7.6. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Fevereiro de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 848, de 05/03/2018, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês de fevereiro de 2018.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ata n.° 8/2018, de 6 de Abril
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Ponto 8

—

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração
8.1. Fornecimento Continuado de Diverso Material em PVC e FFD para Armazém —2 Anos
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 19/03/2018, para adjudicação da consulta pré via1 para o Fornecimento Continuado de Diverso
Material em PVC e FFD para Armazém

—

2 Anos, á empresa Saneabi

—

Saneamentos e Águas de Beira

Interior, SA, pelo montante de € 74.900,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratilicar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
19/03/2018, para adjudicação da consulta pré via1 para o Fornecimento Continuado de Diverso Material em
PVC e FFD para Armazém

—

2 Anos, à empresa Saneabi

—

Saneamentos e Águas de Beira Interior, SA,

pelo montante de €74.900,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
8.2. Fornecimento Continuado de Diverso Material em Latão e Galvanizados para Armazém
—2 Anos
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 19/03/2018, para adjudicação da consulta prévia, para o Fornecimento Continuado de Diverso
Material em Latão e Galvanizados para Armazém 2 Anos, à empresa Ferragens do Amieiro, Unipessoal,
—

Lda, pelo montante de €74.900,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
19/03/2018, para adjudicação da consulta prévia, para o Fornecimento Continuado de Diverso Material em
Latão e Galvanizados para Armazém

—

2 Anos, à empresa Ferragens do Amieiro, Unipessoal, Lda, pelo

montante de €74.900,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.

Ata n.° 8/2018, de 6 de Abril
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8.3. Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Sanemento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 19/03/2018, para adjudicação do concurso público para a Recolha e Transporte de Residuos
Sólidos, à empresa Suma, Serviço Urbano e Meio Ambiente, SA, pelo montante de € 93.996,00, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
19/03/2018, para adjudicação do concurso público para a Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos, à
empresa Suma, Serviço Urbano e Meio Ambiente, SA, pelo montante de € 93.996,00, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
8.4. Obras de Renovação, Manutenção e Beneficiação das Oficinas dos Serviços Municipalizados
Sitas na Rua Eng. Frederico Ulrich Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 19/03/2018, para adjudicação do concurso público das empreitada de Obras de Renovação,
Manutençâo e Beneficiação das Oficinas dos Serviços Municipalizados Sitas na Rua Eng. Frederico Ulrich
—

Castelo Branco, à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, pelo montante de €

339.60246, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
19/03/2018, para adjudicação do concurso público, da empreitada de Obras de Renovação, Manutenção e
Beneficiação das Oficinas dos Serviços Municipalizados Sitas na Rua Eng. Frederico Uldch

Branco, à empresa Duafar

—

—

Castelo

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, pelo montante de € 339.602,46,

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.

Ata n,° 8/2018, de 6 de Abril
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8.5. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 4) das Infraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 19/03/2018, para adjudicação do concurso público, para a Zona de Operação e Manutenção
(ZOM 4) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, à empresa João de Almeida Barata, pelo montante de € 111.93965,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
19/03/2018, para adjudicação do concurso público, para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 4) das
lnfraestwturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipa!izados
de Castelo Branco, à empresa João de Almeida Barata, pelo montante de € 111.939,65, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
8.6. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 5) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomadaem 19/03/2018, para adjudicaçãodo concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM
5) das lnfraestwturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, à empresa João de Almeida Barata, pelo montante de € 124671,24,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
19/03/2018, para adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 5) das
lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados
de Castelo Branco, à empresa João de Almeida Barata, pelo montante de € 124.671,24, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar
minuta do contrato e outorgar o contrato.
Ponto 9PATRIMÓNIO

1

9,1. Aquisição de Imóvel. Prédio Urbano. Rua São João de Deus em Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6, de 09/03/2018 e um relatório de avaliação, do
Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual aquisição de um prédio situado na Rua São
João de Deus (antiga Rua Formosa) em Castelo Branco, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1877,
da freguesia de Castelo Branco, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
1153/19110325 e averbado em nome de Maria Cristina se Sousa Nogueira Cardoso Nascimento Mendes.
O prédio encontra-se devoluto, dispões de condições de utilização mas carece de obras de conservação,
está afeto a habitação com dois pisos, com uma área total de terreno de 370,40 m2, com uma área de
implantação do edificado existente (superficie descoberta) de 356,00 m2 e uma área de construção do
edificado existente de 356,00 m2. Propõe-se a sua aquisição, livre de quaisquer ónus 6u encargos, pelo
valor de €130.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua São
João de Deus (anUga Rua Formosa) em Castelo Branco, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1877,
da freguesia de Castelo Branco, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
1153/19110325 e averbado em nome de Maria Cristina se Sousa Nogueira Cardoso Nascimento Mendes,
pela quantia de € 130.000,00, livre de quaisquer ánus 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.
9.2. Parcela de Terreno em Alcains. Desanexação de Parcela de Terreno Divergência de Áreas
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 977, de 09/03/2018, da Unidade Financeira e do
Património, sobre a divergência de áreas na desanexação de parcela de terreno do artigo rústico 92 seção
B da freguesia de Alcains. Da mesma consta o seguinte texto: “Na sequencia da solicitação da Sra. Sofia
Vaz Pardal, para desanexação de uma parcela de terreno comprada por este Município a seu Pai Vicente
José Sanches Vaz Pardal. informo que a área apurada pela topografia de 18.794,00 m2 é divergente da
área de 7.378,18 m2, comprada por escritura lavrada em 28/09/2012. Assim, sou de opinião que o melhor
procedimento para a correção da área efetivamente utilizada, será fazer uma nova escritura com a totalidade
da área utilizada para o domínio público, ou a correção da escritura anterior’.
Ata n.° 8/2018, de 6 de Abril
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de uma nova escritura com a
área total para o dominio público ou a correção da escritura celebrada em 28/09/2012, de forma a resolver
a situação em causa.
9.3. Agrupamento 160 CNE de Castelo Branco. Contrato de Comodato para Cedência de
Instalações
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1492, de 03/04/2018, do Departamento de
Administração Geral, propondo a cedência de instalações em regime de comodato para funcionamento da
sede do Agrupamento 160 CNE de Castelo Branco. Da mesma consta o seguinte texto: “Na sequência do
despacho do Sr. Presidente de 28 de março, sobre o assunto em epigrafe, cumpre-me informar que, com
vista à regularização da sede do Agrupamento 160 CNE de Castelo Branco, não se vê inconveniente que
seja celebrado um contrato de comodato com o referido Agrupamento de Escuteiros, destinado ao
funcionamento da sua sede, sito na antiga Escola do Matadouro, parte do respetivo edificio, conforme planta
anexa, com aduraçãode 1 ano, renovável por igual periodo, se não for denunciado pelas partes contratantes”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de um contrato de comodato com
o Agrupamento 160 do Corpo Nacional de Escutas de Castelo Branco, para a cedência de parte do edifício
municipal sito no Largo do Matadouro, correspondente às antigas instalações da Escola Primária do
Matadouro, com a possibilidade de renovação anual, caso não seja denunciado por qualquer das partes
contraente, com o objetivo da comodatária nele desenvolver as suas atividades escutas.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para aprovar
a minuta e outorgar o contrato de comodato,
9.4. Proposta de Aditamento ao Preçário dos Serviços Prestados no Crematório
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1163, de 20/03/2018, da Divisão de Gestão
Patrimonial e Instalações Municipais, propondo um aditamento ao preçário que vigora no Complexo
Funerário de Castelo Branco, consubstanciada da seguinte forma: “1 Por deliberação do Órgão Executivo,
em reunião de 22 de fevereiro de 2017, foi aprovado, por unanimidade, o preçário dos serviços prestados
pelo Crematório. 2. Por lapso, manifesto, nesse “preçário” não foram incluidas a rúbrica relativa ao custo
com o “depósito de cinzas” e com a colocação de ‘placa no jardim”. 3. Assim sendo, temos a honra de propor
que em aditamento a esse “preçário” sejam incluídos os seguintes atos: Depósito de Cinzas
meses), €30,00; Depósito de Cinzas

—

Columbário, €450,00; Depósito de Cinzas

—

—

Jardim (6

Cendrário, € 15,00;

Placa de Jardim (6 meses), € 25,00. 4. Mais temos a honra de propor que quanto aos columbários e à
semelhança do que tem ocorrido com a venda de gavetões e ossários, sejam os mesmos concessionados
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sequencialmente à respetiva numeração, na vertical e debaixo para cima, conforme croquis que se anexa.
5. De forma a manter uma desejável harmonia mais se propõe que os elementos escritos, epitáfios ou outros
e decorativos, jarras ou fotos, a colocar nos columbários pelos respetivos concessionários respeitem a cor
dourada de acordo com a informação a colher junto dos serviços do crematório”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento ao preçário que vigora no
Complexo Funerário de Castelo Branco por deliberação do Órgão Executivo, tomada em reunião de 22 de
fevereiro de 2017, referente ao depósito de cinzas e à colocação de placas de jardim.
9.5. Proposta para Atribuição de Preço a Obras Literárias Patrocinadas pelo Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação nY 982, de 09/03/2018, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preço para venda ao público de obras publicadas com o patrocínio do Município
de Castelo Branco. As obras e os respetivos preços propostos, são os seguintes: Escola: Uma Tribo Global,
edição de 2018, de João Ruivo, €25,00; e Vida por Vida, edição de 2018, de Leonel Azevedo, €25,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço para venda ao público das obras
patrocinadas pelo Município de Castelo Branco intituladas, Escola: Uma Tribo Global, edição de 2018, de
João Ruivo, €25,00; e Vida por Vida, edição de 2018, de Leonel Azevedo, €25,00.
Ponto 10— CONTABILIDADE
4,as

Alterações ao Orçamento e às Grandes Opções do Planol2Ol8

Pelo Senhor Presidente foram presentes as

4as

Alterações ao Orçamento às Grandes Opções do Plano

/2018, respetivamente, nos valores de €125.000,00 e €100.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 11

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

11.1. Contratos de Concessão de Apoio Financeiro
11.1.1. Habitar Castelo Branco Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em Edifícios
—

Habitacionais
Pelo Senhor Presidente foi presente, para aprovação, a minuta do contrato de concessão de apoio
financeiro no âmbito do Habitar Castelo Branco Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em
—

Edifícios Habitacionais, aqui dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado
como documentação n.° 2.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de concessão de apoio
financeiro no âmbito do Habitar Castelo Branco Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em
—

Edifícios Habitacionais.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
11.1.2. Habitar Castelo Branco Solidário

—

Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras

em Edifícios Degradados
Pelo Senhor Presidente foi presente, para aprovação, a minuta do contrato de concessão de apoio
financeiro no âmbito do Habitar Castelo Branco Solidàrio

—

Programa Municipal de Apoio à Realização de

Obras em Edifícios Degradados, aqui dado como reproduzido) ficando a fazer parte integrante desta ata
identificado como documentação n.° 3.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de concessão de apoio
financeiro no âmbito do Habitar Castelo Branco Solidário

—

Programa Municipal de Apoio à Realização de

Obras em Edifícios Degradados.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
11.2. Delegação de Competências nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas do Concelho
Pelo Senhor Presidente foi presente a sua proposta exarada “nos termos do disposto no n.° 4 do artigo
5.° do Decreto-Lei n.° 144/2008, de 28 de julho, proponho que a Câmara Municipal delegue nos Diretores
dos Agrupamentos de Escolas abaixo identificados, as competência constantes das alíneas b) e d) do nY 1
do referido artigo, respetivamente, afetação e colocação de pessoal e exercício do poder disciplinar relativas
ao pessoal não docente ao serviço do respetivo agrupamento: Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva,
Dr. Rui Saraiva Batista Duarte; Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, Dr. João Manuel Belém;
Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira, Dra. Rosa Maria Pereira Caetano; e
Agrupamento de Escolas Nuno Álvares: Dr. António Joaquim Duarte Carvalho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, delegar no Diretor do Agrupamento de Escolas Afonso
de Paiva, Dr. Rui Saraiva Batista Duarte, do Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, Dr. João Manuel
Belém, do Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira, Dra. Rosa Maria Pereira Caetano
e do Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, Dr. António Joaquim Duarte Carvalho, as competência
constantes das alineas b) e d) do n.° 1 do artigo 5,° do Decreto-Lei n.° 14412008, de 28 de julho,
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respetivamente, afetação e colocação de pessoal e exercício do poder disciplinar relativas ao pessoal não
docente ao serviço dos respetivos agrupamentos
Ponto 12—

PAGAMENTOS

12.1. Triurbir— Triângulo Urbano Ibérico-Raiano, AEIE. Quotização 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 987, de 09/03/2018, da Unidade de Planeamento,
Promoção e Desenvolvimento Económico, concernente ao pagamento da quotização do ano 2018 da
Triurbir Triângulo Urbano lbéhco-Raiano, AEIE, no valor de € 15.000,00.
—

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quotização do ano 2018 da
Tdurbir Triângulo Urbano lbéhco-Raiano, AEIEJ no valor de € 15.000,00.
—

12.2. 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 €5.361,22.

i

Diamanfno Barata Lourenço
Deolinda Dias Pinheiro
José Manuel Garnel
Lúda Sanches Pereira
Arménia Pereira Tabarra
Manuel dos Santos Bispo
Aurora Maria Antunes Bispo
Ida!ina do Carmo
Piedade da Conceição Dias Félix
Antônio Luis
Ana Lurdes Marques da Silva Martins
Maria Lopes Marcelino
José Alberto Nepomuceno Saraiva
Calarina Silva Palma
José Paula Patrocinio de Matas
Maria da Lurdes da Conceição Serra
Dina Rosa Vicente
João Afonso da Silva
Isilda Beirão
Manuel Baltazar
Maria dos Santos
Manuel Sequeira Pereira
Maria de Lurdes Marques
Manuel José Rolo dos Reis
Joaquim da Silva
OIília Verissimo dos Sanios Correia
José Maria de carvalho Correia
Maria José Vieira Rodrigues
dite Lopes Poças de Sousa
Teresa Dalila Correia Granja Ferreira
Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
Luis Galvão Esteves
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23,82
32,21
36,18
36,72
10.39
54,93
13:58
55,20
3154
24,02
17,03
10,73
5,12
59,88
14,51
19,34
15,69
18,05
33,38
7,77
34,32
32,53
32,93
21,37
16,18
57,54
9,48
36,86
32,60
14,15
16,12
5,21

Francisco José Pestana Sardinha
António João Pardal de Sá
Meda de Fáfima Rodrigues Vila
Meda Ribeira Marques
Deolinda de Jesus Afonso
João Dias Gonçalves
Maria João Nunes Crespo
João Rodrigues Marfins
AdrLna Folgado
Maria José ntunes Proença
João Anlunes Vilela
Maria da Luz Carvalho Henriques
Maria Nunes Camilia
Salele Maria
Helena da Ascenção Mendes Barrela
José Carlos Gonçalves de Sousa
Maria Catarina
Saudade Morgado Dias Damas
António Damas
Maria Rosa Alves
Abilio Mateus
Maria de Fátima Marfins Reixa
Maria José
Emilia Roque Gonçalves
José Rodrigues Marfins
Delminda Amélia Roque
Luis dos Ramos Simão
Maria Anjos Nunes Conceição Esteves
Valentim Jesus Esteves
Conceição Rodrigues Fodunalo
Emidio Rodrigues Marlins
Gregôria Milheiro Barroso

6,68
1896
11,97
25.85
22,34
2826
19,19
30,05
12,83
41,54
17,12
13,70
23,28
42,94
35,16
34,04
31,70
24,38
42,36
3,07
33,02
16,79
95,87
72,77
9,33
42,40
15,98
54,62
22,02
25,53
20,68
57,89

Maria José Marfins
Maria Barata
Cesallina Gonçalves Mendes Líberato
Maria Carolina Duarte Pires
José dos Santos Duarte
Rosalina Rodrigues
Josefa da Conceição Esleves Lourenço
Leopoldina Maria Apolinário Nunes
Alfredo Mariins Nunes
Maria de Lurdes dos santos
Marcelo dos Reis
HortelindaGonçalves Março
Manuel Afonso
Maria Anjos Marques Marlins Rodrigues
Maria Rosário Afonso Marfins Rodrigues
Francisco dos Santos Rodrigues
Feliciana da Cosia Mileu Ambrósia
Gabriela Maria Branco Lopes Dias
José Paiva Dias
Assunção Duarte Figueira
Manuel dos Santos Almeida
Maria do carmo Milheiro Mendes Santos
José dos Santos Rito
Ilda Augusta Ramalho
João António Duarte
Emilia Rodrigues Gonçalves
Silvia Maria Ribeiro
Ermelindo Manuel Casimiro
Isabel Reis Lopes Sordo
Luis Maria Santos
Maria de Lourdes Reis e Silva Duarte
Isidro Ribeiro de Almeida

83,39
14.48
8,84
36,69
51,54
37,82
113,56
17,76
53,04
28,09
81,25
31,52
60,21
99,95
16,05
6,17
12,33
88,41
162,77
19,30
42,05
30,25
15,95
13,24
32,81
24,23
18,82
13,93
8,01
15,49
33,39
50,05
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Maria Helena Mergulho Esteves
Moda Sara de Jesus Rodrigues
Maila da Si!va Salavessa
Maria Susete Marfins Almeida
João Nunes Lourenço
Maa de Jesus Ana Batista Jacinto
Manuel António
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Maria do Céu Salgueiro Barata
Noorjahan Amad Ferreira
Maria da Conceição Agostinho
José Martins
Maria do Céu Silvino
Maria Nascimento Conceição Carmo
Felicia Raimundo
Felicia dos Santos Lopes
Francisco do Nascimento Duarte
Ermelinda Augusto
Laurinda Peres Madins
Maria do Carmo Gama SainrAubyn
Maria Prazeres Antunes
José Maria Pires da Silva
Ana Maria Folgado da Costa
Maria do Rosário dos Santos
Maria Emitia Roque
Maria Vicéncia Diabão

39,19
22.37
12.15
22,08
14,93
41,65
8,33
4,36
21,14
36,07
44,43
32,55
120,41
20,81
11,42
14,12
31,88
19,57
18,15
20,02
55,71
53,22
14,93
33,60
52,32
23,90

José Aristides do Espirito Santo Novo
Moda da Piedade dos Santos Barata
Ilda Moda Antunes
José Francisco
Maria Salomé Moreira dos Santos
Isabel Maria Choucha
António Pires dos Santos
Maria José Duarte
Mala da Conceição A.Roddgues Cruz
Maria da Conceição Finnino
lsmael -onçaWes
Maria Celeste Joaquina Gameiro
Emilia Joaq’jim Fernandes Nunes
Francisco Nunes
1 Maria da Conceição Duarte Canhoto
Fernando Mendes de Almeida
António Afonso Lopes Rodrigues
Maria das Neves Marques
Maria Antónia Ferreira de Freitas Rolo
Alcides Augusto Couceiro Lourenço
Augusta Mateus
lida Maria dos Santos
Maria Anjos Gonçalves Bento Rosa
Manuel Rosa Gonçalves
Maria Helena dos Santos Brazão

10,33
16.77
18.45
14,97
6,89
79,92
43,83
10.49
19,07
47,11
7,18
73,67
42,65
37,24
40,28
13,83
5,46
53,48
16,13
84,48
24,11
25,38
16,95
23,38
12,66

Maria da Glória Malins Pires Azevedo
Rufino Luis de Azevedo
Maria Izflda dos Santos
Francisco dos Santos Lopes
Juliana Rosa Soares Conceição
Lúcio Almeida Conceição
Maria da Conceição dos Santos Proença
António Neto Dias
Mário dos Santos Marques
Lucinda Amétia Rodrigues
Lucinda Rodrigues Lopes
António Infante Mendes Amaral
Maria da Piedade de Ascensão Atalaia
Otilia Nunes Rodrigues da Conceição
RaúI Joaquim da Conceição
Joaquina Maria Duarte dos Santos
Maria Lúcia Pires Esteves
1 José Salvado Ferreira
Artur Nunes Pires
João Leitão Lourenço
Joaquim Gonçalves
Joaquina da Silva Barbosa
Lourdes Ramos Pereira Madeira
Vivaldo Cruz Madeira
José Fernando Ribeiro Gonçalves

21,34
10,35
30,35
19,91
24,57
15,27
43,84
13,25
36,55
60,53
23,50
54,92
19,15
39,34
50,39
40,33
36,29
19,05
4,74
26,54
91,45
15,20
8,93
10,95
4,58

Ponto 13— DIÁRIO DETESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 05/04/2018:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 28.112.808,87
€ 402.54667

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 Cãmara
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 9 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a spretarij.
O PresIdente da Camara

z

O Secretário
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