CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATA N.° 11

REUNIÃO ORDINÁRIA —4 MAIO2018

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°11
Aos qiatro dias do mês de maio 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
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 Josê
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
i

tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente deu início ao periodo antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores

Vereadores.
O Senhor Vereador Hugo Lopes questionou o Senhor sobre a Barragem de Santa Águeda que
abastece água a Castelo Branco e que, por tal facto, existir preocupação porque na mesma apareceram
peixes mortos. O Senhor Vereador quer saber se existe algum problema e, no caso de que exista, deseja
saber se o Senhor Presidente já sabe o que originou tal facto. O Senhor Vereador Carlos Almeida referiu
três pontos. O primeiro, a zona de lazer de Castelo Branco, destacou a sua beleza, as atividades, os
equipamentos que oferece e que o espaço se encontrava degradado, nomeadamente, os dois cais para as
gaivotas estariam vazios, nas margens da lagoa, a vegetação, estada elevada e que a qualidade da água,
com muitas algas e lodo, não estava em muito boas condições. O Senhor Vereador disse que quando lá se
deslocou, naquela zona havia muitas pessoas e que) por motivo de ser bastante frequentada, na sua opinião,
merecia ser mais bem cuidada, O segundo ponto trazido pelo Senhor Vereador Carlos Almeida, teve a ver
como que estava a acontecer na Freguesia de Salgueiro do Campo. O Senhor Vereador chamou a atenção
para as condições do edifício da capela mortuária e da estrada de acesso à Senhora da Penha. Quanto á
capela mortuária destacou que a arquitetura poderia ser melhorada e que o acesso à mesma se fazia por
uma escadaria que dificulta muito o seu acesso, sobretudo a pessoas de mobilidade reduzida ou pessoas
mais idosas. Relativamente ao troço da estrada que liga a Fonte Fria à Senhora da Penha, o Senhor
Vereador sugeriu uma intervenção nessa via ao nível da reparação dos raids de proteção que se apresentam
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danificados e a remoção das viaturas abandonadas que lá existem. O terceiro ponto referido foi sobre a
colocação de condutas que os Serviços Municipalizados de Castelo Branco irão fazer na Freguesia de
Sarzedas. O Senhor Vereador quis saber se a intervenção implicaria cortar a estrada de acesso à localidade
de Sarzedas se a intervenção estava a ser planeada para antes ou depois da realização da Feira Medieval
de Sarzedas e se estavam a acautelar a normal circulação de veículos. O Senhor Presidente respondeu
que já tinha entrado em contacto com Agência Portuguesa do Ambiente para apurar o que tinha acontecido
e que ainda não tinha obtido uma resposta concreta que justifique o aspeto da água e a morte dos peixes.
Contudo, afirmou que a qualidade da água não foi alterada e que a mesma continua potável para o consumo
livre de riscos para a saúde. Quanto à zona de lazer da cidade, respondeu que o corte da vegetação em
volta do lago está a ser feito e que brevemente será concluído. Acerca dos limos e do lodo, o Senhor
Presidente explicou que são um problema, mas de dificil solução, uma vez que para se proceder a uma
cabal limpeza do lago, este teria de ser completamente esvaziado, mas que essa opção acabaria com a
vida aquática, outro aspeto atrativo daquele lugar. Referindo-se ao Salgueiro do Campo, disse que a
melhorias na capela seriam resolvidas e que iria dar ordens aos serviços para analisar a questão dos carros
abandonados. Por último, em face às questões do Senhor Vereador Carlos Almeida, sobre a colocação de
condutas, pelos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, na estrada de acesso à localidade de
Sarzedas, o Senhor Presidente disse que eram obras necessárias, mas que tinha a certeza de que os SMAS
assegurariam a circulação de veículos. À pergunta do Senhor Vereador Carlos Almeida, sobre se a
estrada teria de ser cortada, a Senhora Vereadora Maria José Baptista, Administradora dos Serviços
Municipalizados, respondeu que, efetivamente, a estrada teria que ser cortada, mas que, em alternativa, se
promoveria a criação de desvios, para que o acesso às povoações se mantivesse aberto. O Senhor
Vereador Carlos Almeida voltou a perguntar se seria possivel cortar a circulação de uma parte da via,
mantendo a outra aberta para a circulação automóvel, mas o Senhor Presidente explicou que tal seria
inviável, dado o caminho em questão ser muito estreito.
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 Cámara Municipal para o período da ordem do dia.
li

—

PERi000 DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões extraordinária do dia 18 (Ata n.° 9) e
ordinária do dia 20 de abril de 2018 (Ata n,° 10) que, postas a votação, foram aprovadas por unanimidade.
Ponto 2— TRANSFERÊNcIAS CORRENTES E DE CAPITAL
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2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Grupo de Bombos Os Vicentinos
Porproposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 250,00, ao Grupo de Bombos Vicentinos, como apoio financeiro destinado a comparticipar o
desenvolvimento das suas atividades durantes o ano de 2018.
2.1.2 Alzine—Associação Cultural Alcainense
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €7.500,00, à Alzine Associação Cultural Alcainense, destinado a comparticipar o desenvolvimento das
—

suas atividades durantes o ano de 2018, nomeadamente a realização do Festins 2018— Festival de Cultura
e Associativismo de Alcains.
2.1.3. Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 10.500,00, à Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança! à Associação Recreativa do Bairro
da Boa Esperança, como apoio financeiro destinado a comparticipar a realização dos VII Torneio de Futsal
Cidade de Castelo Branco e III Futsal Kids ARB Boa Esperança/Jorge Serra.
2.1.4. Associação Ju-Jitsu e Defesa Pessoal da Beira Baixa
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de €750,00, à Associação Ju-Jitsu e Defesa Pessoal da Beira Baixa, destinado a apoiar financeiramente a
realização do Estágio e Competição Nacional de Ju-Jitsu, que terá lugar, a 17 de novembro de 2018, em
Castelo Branco.
2.1.5. Liga dos Combatentes -Núcleo de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 3.800,00, à Liga dos Combatentes Núcleo de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a
-

comparticipar as despesas relativas às Comemorações do Centenário da Assinatura do Armistício da
Primeira Guerra Mundial, através da realização de um concurso de ideias sobre o tema e da segunda edição
do livro Os Portugueses na Grande Guerra Batalhão de Infantaria 21, O Batalhão dos Beirões, de António
—

Lopes Pires Nunes.
2.1.6. Fábrica da Igreja da Paróquia de São Miguel da Sé— Cáritas Interparoquial de Castelo Branco
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Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 90,000,001 à Fábrica da Igreja da Paróquia de São Miguel da Sé

—

Cáritas Interparoquial de Castelo

Branco, como apoio financeiro cestinado a comparticipar o desenvolvimento das suas atividØdes de âmbito
social, com base no protocolo de colaboração de serviço de apoio social celebrado em 02/12/2010.
2.1.1. Agrupamento de Escolas Nuno Ávares — Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1832, de 20/04/2018, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, como seguinte teor: “Face ao pedido do Agrupamento Nuno Álvares, para
atribuição de apoio nas visitas de estudo aos alunos do 1.0 ciclo (Kidzânia alunos do 3.° ano) posicionados
no Escalão A e B, sou a informar que o Despacho 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 Bê respetivamente de 100% e 50% do valor total, a fim de garantir que estas atividades
são acessíveis a todos os alunos. Estes apoios estão limitados a viagens de estudo em território nacional e
com valores limitados a 20,00€ no caso do Escalão A e 10,00€ no Escalão B por aluno e por ano (este
valor pode ser aumentado por decisão do Executivo Municipal). Sendo para as duas visitas 27 alunos
escalão A e 28 alunos do escalâo B, o valor total a transferir para o Agrupamento Nuno Álvares 82000 €.“
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de €820,00, ao Agrupamento de
Escolas Nuno Ávares— Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a comparticipar as visitas de estudo
dos alunos do

1.0

ciclo (Kidzânia alunos do 3.° ano), posicionados nos escalões A e B do Abono de Família.

2.1.8. 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 € 3,000,00, ao Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira, como apoio financeiro
destinado a comparticipar a organização da edição 2017 da X Semana do Agrupamento.
2.1.9. Clube de BTT Retiro das Adegas
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 2.500,00, ao Clube de BU Retiro das Adegas, como apoio financeiro destinado a comparticipar a
organização da/i Maratona BTT Alegro Castelo Branco.
2.1.10. Cruz Vermelha Portuguesa — Delegação de Castelo Branco
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Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € Serviços Municipalizados de Castelo Branco 1.000,00, à Cruz Vermelha Portuguesa

—

Delegação de

Castelo Branco, como poio financeiro destinado a comparticipar o apoio a prestar ao$ peregrinos de Fátima
no mês de maio de 2018, na área do concelho.
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 5.000,00, à Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo, destinado a financiar a reparação da sua
viatura Citroen Jumper matricula 05-21-CO.
2.2.2. Centro de Dia de São Sebastião
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 10.000,00, ao Centro de Dia de São Sebastião, como apoio financeiro destinado a comparticipar a
aquisição de equipamentos para a sua sede, mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.3. Associação de Desenvolvimento e Apoio Social do Ninho do Açor
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.400,00, á Associação de Desenvolvimento e Apoio Social do Ninho do Açor (ADAS), destinado a
financiar obras de requalificação do Centro de Dia.
2.2.4. Associação de Informática de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €35.900,00, ao Associação de Informática de Castelo Branco (AIC8), como apoio financeiro destinado a
dar continuidade ao projeto Património Digital, Arte Visual (PDAV)J mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 3—OBRAS MUNICIPAIS
3.1. Liberação de Cauções
3.1.1. Requalificação da Avenida da Boa Esperança e Rua Eng. Pires Marques
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1751, de 16/04/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação da
Avenidà da Boa Esperança e Rua Eng. Pires Marques, adjudicada à êmpresa João de Sousa Baltasar, 5k
Da informação 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

4•8

liberação de caução, no dia 27 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 artigos 3.° e 4.° do
mencionado diploma e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 15% da caução total da obra” (€ 128.586,48), no valor de € 19.287,97.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

4a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3,° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e a restituição, ao
empreiteiro João de Sousa Baltasar, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, na
percentagem de 15% da caução total da empreitada de Requahflcação da Avenida da Boa Esperança e Rua
Eng. Pires Marques, no valor de € 19.287,97.
3.1.2. Construção de Acesso e Cais Fluvial no Rio Ponsul Valor a Libertar da Garantia da
—

Revisão de Preços
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1812, de 19/04/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnftaestruturas, relativa à liberação da garantia da revisão de preços da empreitada de
Construção de Acesso e Cais Fluvial no Rio Ponsul, no valor de € 266,47. Da informação consta a seguinte
proposta: “Mais se informa que, caso seja aprovada a presente proposta, deverá ser informada a Secção
de Contabilidade, para eventual regularização de penhora de créditos,”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação da garantia da revisão de preços
da empreitada de Construção de Acesso e Cais Fluvial no Rio Ponsul, no valor de €266,47 e que se proceda
a eventual regularização de penhora de créditos.
3.1.3. Requalificação Urbanística e Valorização Paisagistica do Espaço Público do Centro
Civico: Avenida Nuno Álvares Pereira
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação nY 1752, de 16/04/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestwturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requallficação
Urbanística e Valorização Paisagistica do Espaço Público do Centro Cívico: Avenida Nuno Álvares Pereira,
adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “depois de ser
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realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a
4a

liberação de caução, no dia 27 de fevereiro de 2018, concluiu-se que se encontram cumpridas todas as

brigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo que pe deverá proceder à liberação das cauções
prestadas conforme previsto nos artigos 3.° e 49 do mencionado diploma e serem restituidas as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro título, na percentagem de 15% da caução total da obra” (€
53.447,19), no valor de €8.017,08.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

4,2

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 49 do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e a restituição, ao
empreiteiro João de Sousa Baltasar, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, na
percentagem de 15% da caução total da empreitada de Requaliflcação Urbanística e Valorização
Paisagistica do Espaço Público do Centro Cívico: Avenida Nuno Álvares Pereira, no valor de €8.017,08.
3.1.4. Construção do Centro Coordenador de Transportes e Requalificação Urbanística da Zona
Envolvente
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1734, de 13/04/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e Infraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção do Centro
Coordenador de Transportes e Requaliflcaçâo Urbanística da Zona Envolvente, adjudicada à empresa
CivilCasa II

—

Construções, SA. Da informação consta o seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria

para efeitos do n.° 2 do artigo 39 do Decreto-Lei nY 190/2012, de 22 de agosto, para a 19 liberação de
caução, no dia 27 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.°domencionadodiplomae serem resfituídas as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo, na percentagem de 90% da caução total da obra” (€ 372,234,24), no
valor de €335.010,82.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 19 liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e a restituição, ao
empreiteiro CivDCasa II

—

Construções, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na

percentagem de 90% da caução total da empreitada de Construção do Centro Coordenador de Transportes
e Requalificação Urbanística da Zona Envolvente, no valor de €335.010,82.
3.2. Arranjo Paisagístico da Zona Compreendida Entre a Rua Pedro da Fonseca e a Estação
Ferroviária. Prorrogação de Prazo de Empreitada
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1876, de 24/04/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e Infraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro João de Sousa
Baltasar, SA, para prorrogação do prazo da empreitada de Arranjo Paisagístico da Zona Compreendida
Entre a Rua Pedro da Fonseca e a Estação Ferro viária, até 9 de junho. Da informação consta o seguinte
esclarecimento:

“.,.

tendo em conta que a empreitada se encontra fisicamente concluida, não nos opomos

à prorrogação de prazo para a receção e montagem dos equipamentos em falta, nomeadamente dos bancos
e das mesas previstos. Bem sabemos, que o equipamento definido em caderno de encargos não é de origem
nacional sendo mais difícil assegurar os prazos de entrega, também já verificados pela fiscalização. De
assinalar que a empreitada se encontra fisicamente concluida em termos de trabalhos de construção civil.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Arranjo Paisagístico da Zona Compreendida Entre a Rua Pedro da Fonseca e a Estação Ferro viária, até 9

de junho, solicitado pelo empreiteiro João de Sousa Baltasar, SA, a titulo gracioso, ou seja, desde que não
resultem quaisquer encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro,
revisão de preços ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
Ponto

4—

URBANISMO E OsAs PARTICuLARES

4.1. Certidões de Compropriedade
4.1.1. Maria Clara Duarte Bernardes Antunes Mendes e Outras. Artigo 337 Secção IA. Retaxo
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Clara Duarte Bernardes
Antunes Mendes, Maria Inês Duarte Bernardes Antunes de Sousa, Ana Teresa Duarte Bernardes Antunes
e Isabel Duarte da Conceição Fortunato, na qualidade de herdeiras de, sua mãe, Maria João Duarte Lopes
da Conceição Fortunato, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de
comprophedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 337, da secção lA, da União
das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, a favor das herdeiras Maria Clara Duarte Bemardes Antunes
Mendes e Maria Inês Duarte Bemardes Antunes de Sousa, 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”,
Ata n.° 11/2018, de 4 de Maio
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável á 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 patecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar aparcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
4.1.2. Maria Clara Duarte Bernardes Antunes Mendes e Outras. Artigo 338 Secção lA. Retaxo
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Clara Duarte Bernardes
Antunes Mendes, Maria Inês Duarte Bernardes Antunes de Sousa, Ana Teresa Duarte Bernardes Antunes
e Isabel Duarte da Conceição Fortunato, na qualidade de herdeiras de, sua mãe, Maria João Duarte Lopes
da Conceição Fortunato, para emissão de parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de
compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 338, da secção lA, da freguesia
de Retaxo, a favor das herdeiras Maria Clara Duarte Bemardes Antunes Mendes e Maria Inés Duarte
Bemardes Antunes de Sousa, 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 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
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.
4.2. Frederica Alexandre Pires Benedito. Dois Prédios Urbanos. Castelo Branco. Certidão de
Anexação
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento de Frederica Alexandre Pires Benedito,
solicitando a anexação dos dois prédios contiguos, sitos na Rua José Bento, n.°s 37 e 39, em Castelo Branco
e inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 1614 e 3936, da freguesia de Castelo Branco. Na
aplicação informática MyDoc, em 13/04/2018, os serviços informaram julgar ‘não haver inconveniente na
anexação solicitada”,
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos dois prédios contíguos, sitos
na Rua José Bento, n.°s 37 e 39, em Castelo Branco e inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 1614
e 3936, da freguesia de Castelo Branco.
4.3. Valamb, Lda. Licenciamento para Construção de Edificação
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7, de 27/04/2018, do Diretor do Departamento de
Administração Geral, referente a um processo de construção de edificado, referência LE-EDI 150/2014,
requerido pela empresa Valamb, Lda. Da informação consta o seguinte enunciado: “Sobre o assunto
cumpre-me informar o seguinte: 1.0 A coberto de carta datada de 5 de abril do corrente ano, a requerente
solicita a renovação da licença de construção n.° 91, emitida pela CMCB em 02/12/2016 e sobre a qual foi
declarada a caducidade, por deliberação do executivo municipal em reunião de 05/01/2018. 2.° De acordo
com o RJUE, DL n,° 555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação dada pelo DL n,° 136/2014, de 9 de
setembro, designadamente do seu artigo 72.°, n.° 1, “o titular de licença ou comunicação prévia que haja
caducado pode requerer nova licença ou apresentar nova comunicação prévia”. 3.° Infere-se de tal
disposição e, no que se refere ao caso em apreço, que estamos perante um novo licenciamento. Neste
contexto o assunto deve ser analisado como tal. Assim: 4.° A operação urbanistica ora requerida refere-se
à construção de uma instalação industrial de produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite) no lugar de
Monte Fidalgo, freguesia de Alcains e concelho de Castelo Branco.

5.00

licenciamento inicial foi objeto de

grande polémica e contestação por parte de munícipes, de organizações políticas e de associações
ambientais, sendo que as reclamações produzidas se relacionavam com alegadas implicações ambientais
e nocivas para o bem-estar das populações quer em termos de ruido, quer de emissão de gases, quer de
odores e inclusive relacïonadas com alegados malefícios para a saúde pública das populações residentes
na zona envolvente. 6.° Constata-se dos elementos constantes do processo de licenciamento inicial a
inexistência de um estudo de avaliação de impacte ambiental (AIA) do projeto, porventura porque a entidade
então coordenadora do licenciamento IAPMEI considerou que as carateristicas do empreendimento não
—

-

estavam abrangidas pelos limiares fixados no DL n.° 151-B/2013 de 31 de outubro. 7.° Todavia face à
entrada em vigor do DL n.° 73/2015, de 11 de maio, a coberto do qual foi efetuada a republicação do Sistema
da Industria Responsável, aprovado em anexo ao DL n.° 169/2012, de 1 de agosto, afigura-se que o
empreendimento em causa configurará atualmente uma unidade industrial do Tipo 3, pelo que a entidade
coordenadora passará a ser a Câmara Municipal. 8.° Considerando tais competências e considerando as
manifestações públicas e reclamações havidas e dada a necessidade de se salvaguardarem as questões
suscitadas e de eventuais interesses difusos, uma vez que dos elementos apresentados à Câmara Municipal
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por associações em defesa desses mesmos interesses, nomeadamente a Triplo A, partidos políticos e
munícipes, houve uma alteração objetiva das circunstâncias de facto que, certamente, não foram
devidamente previstas na altura, alterando assim a fundamentação do ato e licenciamento anterior, julgase, e salvo melhor opinião, que ao abrigo do disposto na subalínea II,) da alínea b), do n.° 3 do artigo 1.0, do
DL n.° 151-8/2013, de 31 de outubro, se justifica que previamente à eventual renovação da licença, o projeto
em causa seja submetido a Avaliação de Impacte Ambiental. 9.° Neste contexto, e nos termos do disposto
na citada subalinea II,) da alínea b), do n.° 3 do artigo 1°, do DL n.° 151-8/2013 de 31 de outubro torna-se
necessário que tal decisão da autarquia, como entidade coordenadora do processo de licenciamento, seja
precedida de audição à autoridade de AIA nos termos do artigo 3.° do DL n,° 151-8/2013, de 31 de outubro,
sobre a necessidade de elaboração de EIA, pelo proponente da operação urbanística em apreço. Proposta:
Nestes termos propõe-se que, desde já, se comunique ao requerente o teor da presente informação para
que o mesmo possa apresentar à Câmara Municipal como atual entidade coordenadora do processo de
licenciamento, os elementos constantes do anexo IV do DL n.° 151-8/2013. de 31 de outubro, que irão ser
submetidos á autoridade da AIA. Deverá também comunicar-se que o processo irá ficar suspenso pelas
razões relacionadas com a AIA anteriormente referidas, realçando-se ainda que, conforme referido na
• informação do Sr. Chefe de Divisão, dado tratar-se de uma licença caducada, o processo em causa deverá
ser instruído em conformidade com o artigo 72.° do Decreto-Lei n°. 555/99, de 16 de dezembro, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro, preenchendo o requerimento próprio existente nestes
serviços e anexando os elementos constantes do mesmo. Sem prejuízo do referido, dada a natureza jurídica
e administrativa do exposto considera-se que o assunto deverá ser previamente analisado do ponto de vista
jurídico, pelo se propõe que seja solicitado competente parecer.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a proposta de que se comunique ao requerente o teor da presente informação para que o mesmo
possa apresentar à Câmara Municipal como atual entidade coordenadora do processo de licenciamento, os
elementos constantes do anexo IV do DL n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, que irão ser submetidos à
autoridade da AIA. Deverá também comunicar-se que o processo irá ficar suspenso pelas razões
relacionadas com a AIA anteriormente referidas, realçando-se ainda que, conforme referido na informação
do Sr. Chefe de Divisão, dado tratar-se de uma licença caducada, o processo em causa deverá ser instruído
em conformidade com o artigo 72.° do Decreto-Lei n°. 555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo
Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro, preenchendo o requerimento próprio existente nestes serviços
e anexando os elementos constantes do mesmo.
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Pelos Senhores Vereadores do PSD foi presente a seguinte declaração de voto: ‘No que concerne
ao ponto 4.3 da Ordem de Trabalhos ‘Valamb, Lda. Licenciamento para Construção de Edificação” os
vereadores eleitos pelo PSD votam contra. O voto contra fundamenta-se no facto dos Vereadores do PSD
estarem contra o licenciamento da Valamb. Todos os procedimentos adotados ou dados nesse sentido do
licenciamento terão a forte oposição do PSD. A nossa posição de principio é que este tipo de investimento
traz mais prejuizos que beneficios ao nosso território. Acresce salientar que a população de Alcains já deu
sinais claros e inequívocos que está muito apreensiva com a possivel instalação desta fábrica. Assim, com
este sentido de voto estamos a manter a coerência em todo este processo e continuamos solidários com a
população de Alcains, sendo este o nosso mais importante compromisso.
4.4. LE-EDI 8712015. Ana Catarina Silva Marques dos Reis. Escalos de Baixo. Declaração de Não
Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de licenciamento de obras de edificação do
Departamento Técnico Operacional com o número de registo LE-EDI 87/2015, de 04/08/2015, requerido por
Ana Catarina Silva Marques dos Reis, para proceder a alteração, edificação sita na Rua Nossa Senhora das
Neves, 95, em Escalos de Baixo, alegando que mantém a intenção de executar a obra. Na hstagem do
roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 03/04/2018, os
serviços informaram que “a requerente estará condições lhe ser reabilitada a autorização, caso requeira o
respetivo alvará no prazo máximo de 15 dias”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de
licenciamento de obras de edificação com a referência LE-EDI 87/2015, de 04/03/2015, requerido por Ana
Catarina Silva Marques dos Reis, para proceder a alteração, edificação sita na Rua Nossa Senhora das
Neves, 95, em Escalos de Baixo e conceder um prazo de 15 dias úteis para o levantamento da licença.
4.5. Declaração de Caducidade
4.5.1. LE-EDI 37/2015. Nikita Pleshakov. Lousa
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 37/2015, de 26/03/2015, requerido por Nikita Pleshakov, para proceder a edificação nova, localizada
no lugar conhecido como Vale do Mouro, em Lousa CTB. Na /istagem do roteiro do processo, processada
pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 12/04/201 8, os serviços propuseram a declaração de
caducidade do licenciamento, tendo em conta que o periodo de audiência prévia decorreu sem que o
requerente se pronunciasse.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência LE-EDI 37/2015, de 26/03/2015, requerido por Nikita Pleshakov, para
proceder a edificação nova, localizada no lugar conhecido como Vale do Mouro, em Lousa CTB.
4.5.2. LE-EDI 59/2016. David Calaveiras Madeiras Tratadas, Lda. Lousa
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 59/2016, de 12/05/2016, requerido por David Calaveiras Madeiras Tratadas, Lda, para proceder a
—

edificação nova, localizada no lugar conhecido como Alto da Lousa e Naves, Lousa CTB. Na /istagem do
roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 19/04/2018, os
serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o periodo de
audiência prévia decorreu sem que o requerente se pronunciasse.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência LE-EDI 59/2016, de 12/05/2016, requerido por David Calaveiras

—

Madeiras Tratadas, Lda, para proceder a edificação nova, localizada no lugar conhecido como Alto da Lousa
e Naves, Lousa CTB.
Ponto 5—SERVIÇOS MuNIclPALIzAoos DE CASTELO BRANco

5.1. Proposta de Tarifário para o ano 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de tarifário dos Serviços Municipalizados de Água,
Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, aprovada em reunião do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados, de 02/0412018, nos termos do n.° 1 do artigo 11°-A do Decreto-Lei n.°
194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 92/2010, de 26 de julho e pela Lei n.° 12/2014, de
6 de março e remetida à Câmara Municipal em cumprimento do n.° 3 do artigo 11°-A do Decreto-Lei n.°
194/2009, de 20 de agosto, na sua atual redação. A presente proposta propõe a manutenção do tarifário
atualmente em vigor, para o ano 2018”.
TARIFÁRIO •2018
DOMÈSTICO

Á9ua

Escalão
1” Escalão
r Escalão
3° Escalão
4° Escalão

Tadia Vahével (por m3)
Volume
Até 5 m3
De Sais m3
De 15 a 25 m3
1 de 25 m3

Ata n.° 11/2018, de 4 de Maio

Preço
€ 05800
€ 0,8990
€ 1,3485
€30341

Tahfa Fixa (30 dias)
Diâmetro
Até 25 mm
De25 mm a 30 mm
De 30 mm a 50 mm
De 50 mm a 100 mm
De 100 mm a 300 mm

Preço
€ 4,500
€84375
€ 168750
€ 25,7344
€ 51,4688

Página 13/27

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Saneamento
-

Escalão
1°Escao
20 Escalão
3°Escalào
4°Escalão

Tadfavariávelçorm3)
Volume
Até5m3
De6 aiS m3
De16a25m3
d2ti4

f

-

F

Tariiaflxa(3odias)
Preço

Preço
€03445
€05340
€08010
€18023

-

[

--

Residuos Sólidos
Tarifa Variável
Preço (por m3)
€02500

Tarifa Fixa (30 dias)
Preço
€ 2,500
CONSUMIDORES NÃO DOMÈSTICOS
Água

Tarifa Variável
Preço (por m3)
Até4.000 m3—€ 1,4500
+ de 4.000 m3
€ 1,0500

-

Tarifa Fixa (30 dias)
Diâmetro

Até 20 mm
De20mma3úmm
De 30 mm a 50 mm
De 50 mm a 100 mm
De 100 mm a 300 mm

—

Preço
€ 67500
€84375
€ 16,8750
€ 25,7344
€ 514688

Saneamento
TanfaVanavel
Preço (por m3)
€ 0.6500

Tarifa Fixa (30 dias)
Preço
€ 5.0000
Residuos Sólidos

Tarifa Variável
Preço (por m3)
€ 0,3125

-

Tarifa Fixa (30 dias)
—

€37500

SOCIAL DOMÈSTICO
Água

Escalão
1° Eslão
rEslão
3° Escalão

Tarifa Variável (por m3)
Volume
Até 15 m3
De15a25m3
+de 25 m3

Tarifa Fixa (30 dias)

-

Preço
€ 0,5800
€ 1.3485
€30341

-

Isento

Saneamento

Escalão
1° Escalão
2° Escalão
3°EscalãD

Tarifa Variável (por m3)
Volume
Até 15 m3
De 15 a 25 m3
j +de25m3
-

Ata n.° 11/2018, de 4 de Maio

Tarifa Fixa (30 dias)

-

[

Preço
€ 0,3445
€08010
€18023

Isento

-L
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Residuos Sólidos
Tarifa Variável
Preço (por m3)
€ 0, 2500

Tcn’a Fixa (30 dias)

—

—

SOCIAL NÃO DOMÉSTICO
Água

Ii—

Tarifa Fa (30 dias)
DiámelTo

Preço (por m3)
€ 0,8700

Até 25 mm
De2smma3omm
De 30 mm asa mm
De 50 mm a 100 mm
De 100 mm a 300 mm

Preço
€ 4,5000
€84375
€ 16,8750
€ 25,7344
€ 51,4688

Saneamento
Tarifa Variável
Preço (por m3)
€ 0,4500

Tarifa Fixa (30 dias)
Preço
€ 4,1250
Residuos Sólidos

Tarifa Variável
Preço (por m3)
€ 0,2500

Tarifa Fixa (30 dias)
Preço
€ 2,5000

Notas: Ás tarifas de água acresce IVA à Taxa Reduzida de 6%
As tarifas de saneamento não estão sujeitas a IVA nos termos do n.° 2 do artigo 2.° do CIVA
As tarifas de residuos s6os estão isentas de IVA nos termos do artgo 9,0 do CIVA

SERVIÇOS DE ÁGUA
——-—--

__.p9_

Verificação de Contador
Alteração de Local de Contador Simples
Consbvção Ramal de Água a 4 m3
Csbvção Ramal de Água -‘4 m3 e a 6 m3
CstmçãoRamaldeÁgua>6m3ea8m3
Construção Ramal de Ãgua- 8 m3 e e 10 m3
Construção
Ramal deÁgua-> 10m3 ea 12 m3
1
ConstruçãoRamaldeÀqua-’12m3
Deteção de Fugas
Leitura de Contador Extraordinária
Orçamento de Mudança de Contador
Orçamento Ramal de Água
Restabelecimento da Ligação
Vistoria Utilizadores Domésticos
Vistoda- UUlimdores Não Domésticos

-

-

-

—

.....

Tarifa
U
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Unica
Única
Única
Única
Única
or Fraçã
Por Fração
-

-

[

Tarifa Ünica

:

€ 135,00
€ 260.00
€ 330.00
€370,00
€395,00
€420,00
Orçamento
€60,00
€ 10,00
€20,00
€20,00
€ 47, 50
€55,00
€75,00

Notas: Os SeMços de Água estão sujeitos á Taxa de IVA NDnnal de 23%
Segundo o previsto no artigo 95,0 do RSAPASAR, de 2014 a 2018, aplica-se uma redução anual de 20%, face aos
preços referentes a Construção de Ramal de Água, apresentados na tabela anterior
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SERVIÇOS DE SANEAMENTO
Descnçao
Çonstrução Ramal de Saneamento: a 4 m3
Construção Ramal de Saneamento >4 m3 e <=6 m3
Construção Ramal de Saneamento -‘6 m3 e a 8 rn3
Construção Ramal de Saneamento >8 m3 e aiO m3
Construção Ramal de Saneamento-’ 10 m3 e a 12 m3
Construção Ramal de Saneamento-’ 12 m3
Limpeza de Caixas de Saneamento Com Equipamento Elétromecánico
Limpeza de Caixas de Saneamento Com Varetas
Umpeza de Fossa
OrçamentoRamalde Saneamento
Tarifa de Ligação de Saneamento Utilizadores Domésticos
Tarifa de Lação de Saneamento-UtXindoms Não Domésticos

Tarifa
Unica
Unica
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única

-

-

-

-

J

Tarifa Unica
€ 305,00
€ 365.00
€ 39500
€ 425,00
€ 485,00
Orçamento
€ 180,00
€ 50,00
€ 180,00

.

Por Fiação
PoFraçã

-

€ 267,00
€300

-

Notas: Os Serviços de Água estão sujeitos à Taxa de IVA Norwal de 23%
Segundo o previsto no artigo 95.’ do RSAPASAR. de 2014 a 2018, aplica-se uma redução anual de 20%, face aos
preços referentes a Construção de Ramal de Agua, apresentados na tabela anterior
OUTROS SERVIÇOS
Descrição
Limpeza Com Varredoum
InformaçõesDiversas
EncarDos Com a Devolução de Cheque
Custos Com Pré-aviso de Cone
Emissão de Pareceres
Fo ocopias Autenticadas 1’ Folha
Fotocópias Autenticadas Por Cada Folha Para Além da 1’
Fotocópias Não Autenticadas -1’ Folia (PretodBranco) A4
Fotocópias Não Autenticadas-PorCada Folha Para Além da 1 (Preto/Branco) -A4
Fotocópias Não Autencadas-1’ Fo[na( ores)-A4
Fotocopias Não Autenticadas PorCada Folha Para Alem dai’ (Cores) A4
Fotocópias Não Autenticadas -1’ Folha (Col -A3
Fotocópias Não Autenticadas Por Cada Folha Para Além da 1’ (Cores) A3
Análise de Projetos Técitos Utilizadores Domésticos
Análise dc Projetos Técnicos- Utilizadores Não Domésticos

Tarifa
Única
.

-

-

-

-

.L

-

-

i

Única
Única
Única
Umca
Única
Unta
Única
Única
Unica
Únta
Única
Por Fração
Por Fração

1

T

1

Tarifa Única
€100,00
€5,00,
€ 36,27
€2,00
€ 50,00
€1360
€ 0,90
€ 2.25
€ 0,20
€3,85
€030
€5,15
€ 0,30
€100,00
€200,00

1

1 Valor atualizado conforme tarifário da entidade competente

Nota: Os Outros Serviços estão sujeitos à Taxa de IVA Nonnal de 23%

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, Com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar o Tarifário para o ano 2018 dos Serviços Municipalizados de Água, Saneamento e Resíduos
Urbanos de Castelo Branco, nos termos da alínea e) do n,° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro,
5.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
5.2.1. Contraordenação n° 6112017. Maria Teresa Lopes Reis Alves. Alcains
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n,° 61/2017, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
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do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Municipio de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
artigo

91.0

contaordenação competem aos SMCB, sendo da competência d Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
1 2.°e cominada pela alínea b) do n.° 1 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público
de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo Branco, consta a proposta de decisão,
tomada em 06/03/20 1 Se aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados,
de 19/03/2018, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizado
de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 61/2017, contra a arguida Maria Teresa
Lopes Reis Alves, com morada na Rua Padre António Afonso Ribeiro, Lote 97, 6005-004 Alcains, foi
instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 27 dias do mês de setembro, do corrente ano de
2017, pelas 16:15 H eu António Gouveia, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por
inspeção no local, Avenida Fundação Calouste Gulbenkian, Sesmarias, Quinta José Trindade Alves, ter o
Sr.(a), Maria Teresa Lopes Reis Alves, com residência na, Rua Padre António Afonso Ribeiro, Lote 97, 6005004 Alcains, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): ao efetuar o serviço de renovação da portinhola por
esta apresentar fuga de água, num local onde não existe contador, foi detetada uma ligação ilegal como ê
ilustrada nas fotografias, que transporta água para a propriedade sem a mesma passar pela caixa do
contador, (onde não existe contador), encontra-se uma ligação direta, a propriedade é abastecida sem que
a água seja medida e faturada.’ Pelo que ficou V. ExY indiciada da prática da infração prevista na alínea c)
do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Municipio de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.8 série n.° 199 de 17 de
outubro de 2016, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos uUlizadores: c) Não fazer uso indevido
ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais
urbanas;,’ Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 1 do artigo 89°, do referido
Regulamento, que se transcrevem: Constitui contraordenação, nos termos do n.° 2 de artigo 72.° do DecretoLei n.° 194/2009, de 20 de agosto, punivel com coima de €1 500 a €3.740, no caso de pessoas singulares,
e de €7.500 a € 44,890 no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte
dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) Execução
de ligações aos sistemas públicos ou alterações das existentes sem a prévia autorização dos Serviços

Municipalizados; (,..)‘, Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 4 de outubro de
2017, a arguida não apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de
-

Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da renovação da portinhola por esta apresentar
Ata n.° 11/2018, de 4 de Maio
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1 uma fuga de água, num local onde não existe contador, foi detetada uma ligação ilegal, que transporta água
para a propriedade sem a mesma passar pela caixa do contador, (onde não existe contador), encontrandose uma ligação direta, a propriedade é abastecida $em a água ser medida e faturada. 2—O contrato no local
em apreço foi rescindido a 13/02/2015, no local existe uma divida de água consumida, II. 1

—

Pelo exposto,

consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 61/2017. 2

—

A

arguida cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilicito da sua conduta
como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana, A
sua atuação ficou-se ao nível da negligência. 1H. Assim, é proposta a aplicação ao arguido a coima de
€.1 .500,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com
competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima
por despacho do Sr. Presidente datado 22 de outubro de 2013. Em caso da proposta ser aprovada, deverá
a arguida ser notificada: De que a decisão se toma definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada
no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de
outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e
o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Maria Teresa Lopes Reis Alves, arguida no processo de contraordenação n.° 61/2017,a
coima de €1.500,00, prevista na alinea b) do n.° ido artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.8 Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
5.2.2. Contraordenação n.° 6712017. Mafiro Investimentos Hoteleiros, Lda. Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 67/2017, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicaçâo das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
1 2.°e cominada pela alinea b) do n°3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público
de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta de decisão,
Ata n.° 11/2018, de 4 de Maio
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tomada em 01/03/2018 e aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados,
de 05/03/2018, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizado
de Castelo Branco, fundamentado na lnfomação/Auto de Vistoria n.° 67/2017, contra a arguida Mafiro

—

Investimentos Hoteleiros, Lda, com morada na Quelha do Barrocal, Discoteca, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, “aos 15 dias do mês de dezembro, do corrente ano de 2017, pelas 16:22 H
eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no
local, Quelha do Barrocal, discoteca, 6000-128 Castelo Branco, ter o Sr.(a), Mafiro

—

Investimentos

Hoteleiros, Lda., com residência na, Quelha do Barrocal, discoteca, 6000-128 Castelo Branco, cometido a
(s) seguinte (s) infração (ões): ‘Ao efetuar o serviço de reabertura ao cliente n.° 7073, com a água fechada
por falta de pagamento, com a leitura de 7814 m3, constatou-se que a torneira de segurança encontrava-se
aberta indevidamente e o selo n.° 35480 de fecho de água violado, o contador apresentava a leitura de 7816
m3.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 12.D do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.8 série n.° 199 de 17 de outubro de 2016,
que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar
qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’
Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, do referido Regulamento, que
se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de €250 a €1.500, no caso de pessoas
singulares, e de € 1.250 a €22.000 no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões
por parte dos proprietários de edificios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços:
b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores;
(...)‘. Devidamente notificada para o efeito, por carta registada datada de 18 de dezembro de 2017,0 arguido
apresentou a seguinte defesa escrita: ‘Em relação ao processo n.° 67/2017, vimos por este meio apelar a
Vossas Excelências que nos seja imposto a coima de € 250,00, como pessoas singulares. No dia 14 de
dezembro, aquando o corte de água, nós enquanto gerência não nos recordámos da data limite para
pagamento da fatura e como trabalhamos de noite em toda a tarde não fomos à discoteca. Quando
chegamos à discoteca para trabalhar é que reparamos que a água tinha sido cortada e como é uma noite
em que abrimos a discoteca e o seu encerramento provocava um prejuízo financeiro bastante significativo,
infelizmente não vimos outra solução senão abrir a mesma, Sabemos que é incorreto da nossa parte e tal
coisa não voltará a acontecer, no entanto, pedimos que seja tomado em consideração o nosso pedido de
desculpas.’ Assim sendo: 1

—

Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço

aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão violado e a água aberta indevidamente; 2
Ata nY 11/2018, de4 de Maio
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—

A água foi suspensa 14/12/2017, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 205899, com o valor de €

162.63, com data limite de pagamento, 06/12/2017 o contador apresentava a leitura de 7814 m3; 3—Ao se
efetuar um serviço de reabrtura no dia 15/12/2017, para a morada em apreço, foi deteado que o selo n.°
35480, que é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão de água por falta de pagamento,
se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de 7816 m3; II. 1

—

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.°
67/2017. 2— Segundo o artigo 57Y do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de
saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador, 1. O
contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as
anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem contagem,
contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. ( 3—O arguido cometeu com a sua
conduta um fato ilicito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as
devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível
da negligência. 4—Atendendo á atividade desenvolvida na cidade, e mediante a aplicação do artigo 90.° do
Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do
Município de Castelo Branco, ‘Todas as contraordenaçôes previstas no artigo anterior são puníveis a título
de negligência, sendo nesse caso reduzidos para metade os limites minimos e máximos das coimas
previstas no artigo anterior.’ III. Assim, é proposta a aplicação ao arguido a coima de €625,00. Remete-se
a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de
submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para
instrução dos processos de contraordenaçâo e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr.
Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser
notificada: De que a decisão se toma definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de
20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro); Em
caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério
Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo
Branco, aplicar a Mafiro

—

Investimentos Hoteleiros, Lda, arguida no processo de contraordenação n.°

67/2017, a coima de €625,00, prevista na alinea b) do n,° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo
1 2.°, do Regulamento dos Serviços deAbastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
Ata n.° 11/2018, de4de Maio
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Ponto 6— PATRIMÕNI0
6.1. Joana Margarida Bastas Rasa Biscaia Sena. Mudança de Titular Licença de Ocupação do
Espaço Pdblico pelo Parque Infantil da Creche “Era Uma Vez”. Trespâsse do Estabelecimento
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Joana Margarida Bastos Rosa
Biscaia Sena para que “a licença referente à ocupação de espaço público para o parque infantil da creche
Era Uma Vez, sito em Granja Park, passe para o nome de Helena Isabel Henriques Botelho, contribuinte
251075699, dado que trespassei o estabelecimento”. Na aplicação informática MyDoc, em 10/04/2018, os
serviços informaram que “o órgão Executivo, em reunião de 03/08/2012, deliberou, por unanimidade ceder o
espaço a titulo precário e mediante o pagamento de taxa municipal de ocupação da via pública, conforme lhe
foi comunicado pelo oficio referência 1294

—

Processo SGD 6396/2012. O pagamento é mensal e a

requerente tem pago a taxa de ocupação até 28/02/2018, estando em falta os meses de março e abril de 2018”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que, a licença de ocupação da via pública,
titulada por Joana Margarida Bastos Rosa Biscaia Sena, para o parque infantil da creche Era Uma Vez, sita
em Granja Park, seja averbada em nome de Helena Isabel Henriques Botelho, por motivo de trespasse.
6.2. Cedências Graciosas para o Domínio Público
6.2.1. Parcela de Terreno em Almaceda. José Cardoso Gomes
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5, de 06/04/2018, da Divisão de Urbanismo e Obras
Particulares, com o seguinte texto: “foi condicionante do licenciamento da construção de arrumos, sito em
Carapiteiro, Almaceda, a cedência gratuita, para alargamento da via pública, de uma parcela de terreno com
a área de 166,00 m2 do prédio inscrito na matriz n.° 507 secção AC e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco sob o n.° 4129/20150330. Será da responsabilidade do requerente, a cedência de
um espaço publico com a área de 166,00 m2. Assim, deverá a Ex.ma Câmara deliberar sobre a aceitação da
doação e dar poderes ao Sr. Presidente ou quem legalmente o substituir pata 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 cedência graciosa, para o domínio público, da área de 166,00 m2
do prédio inscrito na matriz n.° 507 secção AC e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo
Branco sob o n.° 4129/20150330, para o alargamento da via pública.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.

Ata n.° 11/2018, de4 de Maio
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6.2.2. Parcela de Terreno em Benquerenças. Encosta Farta, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6, de 06/03/2018, da Divisão de Urbanismo e Obras
Pahiculares, com o seguinte texto: ‘toi condicionante do hcenciakiento da construção de uma moradia, sita
no Ribanceiro, Benquerenças a cedência gratuita, para o alargamento da via pública, de uma parcela de
terreno com a área de 120,11 m2 do prédio inscrito na maifiz 482 secção AX e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 2796/20081204. Será da responsabilidade do requerente, a
cedência de um espaço publico com a área de 120,11 m2. Assim, deverá a Ex.ma Câmara deliberar sobre
a aceitação da doação, e dar poderes ao Sr. Presidente ou quem legalmente o substituir pata outorgar a
respetiva escritura”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 332 da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa, para o domínio público, da área de 120,11 m2
do prédio inscrito na matriz 482 secção AX e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco
sob o nY 2796/20081204, para o alargamento da via pública.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
6.3. Proposta para Atribuição de Preço a Obras Literárias Patrocinadas pelo Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1620, de 09/04/2018, 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: António Ramalho Eanes,
edição de 2018, de Nelson Mingacho, €14,00; Denudata, edição de 2018, de Gonçalo Salvado, €15,00; e
Páscoa: Origens, edição de 2017, de José António Martins, € 600.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço para venda ao público das obras
patrocinadas pelo Município de Castelo Branco intituladas, António Ramalho Eanes, edição de 2018, de
Nelson Mingacho, pelo valor de € 14,00; Denudata, edição de 2018, de Gonçalo Salvado, pelo valor de €
15,00; e Páscoa: Origens, edição de 2017, de José António Martins, pelo valor de €6,00.
Ponto 7

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

7.1. Habitar Castelo Branco Solidário Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em
—

Edificios Degradados. Regulamento n.° 21112017. Fixação de Comparticipações das
Candidaturas HCB•Sl21 a HCB-5150

Ata n.° 11/2018, de 4 de Maio
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1375, de 28/03/2018, da Divisão de Gestão

Patrimonial e Instalações Municipais, sobre a Fixação de Comparticipações das Candidaturas 1-108-3/21 a
HCB-S/50, do Habitar Castelo Branco Solidário

—

Prograna Municipal de Apoio à Realização de Obras em

Edificios Degradados. Regulamento n.° 211/2017. Da informação consta o seguinte texto: ‘Relativamente
ao assunto supramencionado e na sequência da verificação documental e avaliação urbanística efetuadas,
cumpre-me informar o seguinte: 1. Foram analisadas, pela ordem de entrada nos serviços, conforme
disposto no n.° 1 do regulamento suprarreferido, as inscrições relativas aos processos compreendidos ente
HCB-S/21 e HCB-S/50. 2. Na sequência da avaliação dos elementos entregues, constatou-se o seguinte:
17 das 30 inscrições analisadas, concretamente as relativas aos processos, HC8-5121, HCB-S/23, FIOS
5/24, HCB-S/25, HCB-S/26, HCB 5/32, HCB-S/35, [-108-5/36, HCB-S/37, HCB-S/38, HC8-S/41, HCB-S/45,
HCB-S/46, HCB-S/47, HCB-S/48, HCB-S/49 e HCB-S/50, 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; 13 das inscrições relativas aos restantes processos, concretamente as relativas aos
processos HOB-S/22, HCB-S/27, HCB-S/28, HCB-S/29, HCB-S/30, HCB-S/31, HCB-S/33, HCB-S/34, HCB
5/39, HCB-S/40, HCB-S/42, HCB-S/43 e HCB-S/44, estavam conformes cumprindo os requisitos exigidos.
3. Na sequência da avaliação urbanística efetuada às candidaturas admitidas, 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 analisadas

30

Candidaturas não conformes

17

Candidaturas conformes

13

Estimativa da comparticipação da CMCB

€ 108.560,25

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 seguinte mapa:
Programa Habitar Castelo Bran SoIárb (HCB-SOL)
(Candawras nformes: HcB-S121 e HCB-5150)
Proc. r

N.’ Foioa

Pre-Deàsk

Pr%helàio!krendmÃ’

Local

HCB.S01fl2

Aug.sloSousaRibeo

RuadoOjte.m Lousa

36

UFEoctsdecirnaeLsusa

Ccnf&ra

S.S&3,00€

HCB-S0U27

Maria do Carmo Dias Lourenço

Rua Nova, Juncal do Campo

20

UF Freixial e Juncal Campo

Conforme

4.50000 €

HCB.S0U28

Andreia Filipa Ferreira Santos Raínho

Rua Santa Maria. Lousa

45

UF Escalos de Cima o Lousa

Conforme

g 500,00€

HCB.S0U29

Paula Cristina Leilão Torres

Rua do Arrabalde

35A

Monfosle da Beira

Conforme

7 000,00 €

HCB-50U30

Ludovina Maria Montoilo Barata Silva

Rua do Arrabalde

110

Monforie da Beira

Conforme

9.ggo,oo €

•
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HC8-S0u31

Lucilia de Matos Artur

Avenida de Espanha, 5.’ Esq

55

Castelo Branco

Conforme

HCB-S0U33

Antonio Rodnigues Antada

Largo Espinito Santo

6

Castelo Branco

Conforma

9 25000 €

HCB-S0U34

Francisca Marques Mendes

Rua da Portela, Sobral do Campo

52

UF Ninho do Açor e Sobral

Conforme

9 950,00 €

Rua do Aressádo, 30, RiChão

30

Castelo Branco

Conforme

HCB-S0U39

,

Maria Irene dos SantossNunes

-

,

,
,

4.000,00€

,

9 S000 €

HCB-S0U40

Francisco da Conceição Alvas

Rua Niooiau Veloso

7

SàoVicente da Beira

Conforme

9.246,37€

HCB-S0U42

José Carlos Mendes Marinho

Rue dos Prazeres

15

Caslelo Branco

Conforme

9000,00€

HCB-S0U43

Maria dos Santos

Ruados Passarinhas

II

Castelo Branco

Conforme

7.964,25€

HCB-S0u44

Soraia Vanessa dos Santos

Rua da Assumada

19

UF Escalas de Cima e Lousa

Canforme

9.160,00€
508.160,62€

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Comparticipações das Candidaturas HCB
S/2 1 a HCB-S/50, do Habitar Castelo Branco Solidá rio

—

Programa Municipal de Apoio à Realização de

Obras em Edfficios Degradados. Regulamento n.° 211/2017 anteriormente estimadas e estimadas no
montante de € 108.560,25.
7.2. Assembleia Municipal. Deliberações Tomadas em Sessão de 30 de Abril de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presentes as deliberações tomadas em sessão da Assembleia Municipal, de
30 de abril de 2018, através de ofício remetido, por aquele órgão, para o efeito.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8— PAGAMENTOS

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 €6.333,06.
Deolinda Dias Pinheiro
Florentino Antônio Rodrigues Bolas
Marta dos Anjos Patrtcio Bolas
José Manuel Gamel
João Pedro dos Santos
Marta Brtzida Gama
LúCia Sanches Pereira
Arménio Pereira Tabarra
Amêlia da Conceição Fradique
José Martins
Idalina do carmo
Antônio Luis
Isilda Bispa dos santos
Marta Lopes Marcelino
Carlos de Jesus Mendes
Marta Virginia Morais Prata
João Afonso da Silva

35,24€
115,29€
6317€
25,13€
32,05€
17,82€
36,66€
9,47€

Manuel Lopes Rosa
Francisco José Pestana Sardinha
António João Pardal de Sá
Marta Rosalina Lourenço Nunes
António Roque Martins
Lúcia de Jesus Roque
Marta da Piedade Ribeiro Domingues
Marta da Conceição Mateus Afonso

51,52€ Deolinda de Jesus Afonso
39,72€ João Dias Gonçalves
51,20€ Aurélio Mateus
51,77€ Silvina de Jesus Roque
12,09€ João Rodrtgues Mantins
36,00€ Adrtana Folgado
45,95€ Hélder de Deus de Oliveira Alves
11,85€ sabei Marta Pires Pereira vilela
24,62€ João Antunes Vilela
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6,64€
15,08€
10,17€
19,67€
47,94€
20,08€
19,05€
89,51 €
17,31 €
2,46€
46,91 €
37,28€
10,60€
24,23€

4,55€
2,21 €

Inés Pires Correia
Marta Marques Nunes
Ilda Marta dos santos
Gracinda Roque Afonso Martins
João Ribeiro Martins
Isabel Marta Antunes Dias
Cesallina Gonçalves Mendes Libesato
Marta Carolina Duarte Pires
José dos Santos Duarte
Rosalina Rodrtgues
Teresa de Jesus Santos Marques Farromba
Leopoldina Marta Apolinárto Nunes
Marta de Lurdes dos Santos
Marcelo dos Reis
Marta Adelina Marcelino Baitazar
Marta do Rosárto Afonso Mantins Rodrtgues

43,54€ Josefa Vaz dos Santos Jorge

59,68€
19,42€
8,84€
17,21€
12,65€
35,83€
18,49€
46,43€
49,94€
9857€
20,11€
28,85€
47,26€
67,07€
8,95€
18,57€
34,97€
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Carolina Mendonça
Maria Odete Martins Mendes
Isabel Maria de Jesus Diogo
Francisco da Conceição Alves
Maria Angelina de Jesus Nunes
Maria de Lurdes Marques
Manuel José Rolo dos Reis
Joaquim da Silva
Maria dD Rosário Alves
Oilia Verissimo dos Santos Correia
Maria José Vieira Rodrigues
José Maria Nunes
Idite Lopes Poças de Sousa
Maria Eugénia Tomaz Pires Silva
Luis Galvão Eseves
Maria Helena Mergulho Esteves
Maria Vicente Afonso
Maria Sara de Jesus Rodrigues
Joaquina Maria
Elvira Maria Pires
Angelina Marques
Maria da Silva Saiavessa
Maria do Rosário
Em ilia de Jesus

António Nunes Pires Morão
Otika Ascensão de Matos Morão
Isilda Pires Freire
Américo Marfins Shião
Maria Amélia C, R Antnes Ribeiro
Maria Susete Martns Almeida
João Nunes Lourença
Maria do Nascimento Bispo
Amónia Conceição Sebastião Silva
Isabel dos Santos Carreiro Munes
Maria Celeste da Silva Gamas
Teodoro de Jesus Canilho
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Noorjahan Amad Ferreira
Maria do Céu Silvino
Elisia dos Santos Farromba
António Gregório Cabarrão
Joaquina Maria Florenço
André Marques Serrasqueim
Laurinda Peres Mariins
Noémia Rosa Patricio
Ana Maria Folgado da Costa
Maria do Rosário dos Santos
Domingos Esteves Pires
Ana Conceição Henriques
Laura Maria Ribeiro Ramos Rosa

Ponto 9

—

10,82€ Maria José Ramalhinho Santos Braz

51,35€ Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva
9,44€ Rosalina Nunes Martins
21,62€ J9ão Nunes
27,16€ Jsé Ginja Afonso
6,74€ Helena da Ascenção Mendes Barreto
11,53€ José Carlos Gonçalves de Sousa
11,81€ Francisco dos Santos Goulão
52.49 € Jaque1na Maria kitunes
14,46€ Simão Fmnósco Lourenço
31,57€ Maria de Lurdes Anwnes
686€ Adelino Anffines
40,15€ Maria Amélia Magueijo Castela
9,96€ João Ribeiro da Cruz
23,42€ Maria dos Anjos Nunes Rodrigues
6,26€ Maria dos Santos Pires Cotovio
59,03€ Vicente Cotovio
17,60€ Maria José
14,04€ Joaquim Caetano

14,18€ José Joaquim Jorge
27,95€ Maria José Jorge Marques
42,08€ Rosâria de Jesus Cristóvão
36,29€ Assunção Duarte Figueira
65,72€
26,69€
30,68€
70.31 €

27,23€
9,56€
38,27€
6,78€
22,62€

Manuel dos Santos Almeida
José dos Santos Rito
Maria de Lurdes Vaz Matos
João Dias Antunes

20,53€

25,19€
38,24€
7,38€

95,08€ lida Augusta Ramelbe
25,96€ João António Duarie
30,22€ Silvia Maria Ribeiro

3648€

12,31€

14,09€ Em,elL1do Manuel Casimiro
19,27€ Maria Pinheiro Aires dos Santos

8,60€
45,62€

15,20€ Maria da Conceição
33,62€ Luis Maria Santos
12,76€ Isolina Marques Caldeira

75,17€
4,43€

33. 29 € Alexandre Correia de Oliveira
28,93€ Maria de Lourdes dos Reis e Silva Duarte
4,66€ Luciano Candeias Duarte

42,32€ Maria dos Anjos N. Conceição Esteves 30,82€ Isidro Ribeiro de Almeida
60,77€ Valentim Jesus Esteves
289,79€ Maria Natividade Conceição G. Roque
10,11€ José JerÜnimo
118,61€ João Roque Gonçaves
19,93€ Gregória Milheiro Barroso
23,44€ Maria Benedita dos Santos Sequeira
77,92€ José Francco
33,13€ Maria da Glória Martins Pires de Azevedo
22,09€ Maria de Jesus Nluet
3,39€ Rufino Luis de Azevedo
1241 € Maria Rodrigues
39,06€ José Vicente Rodrues
2628€ Maria Satomá Moreira dos Santos
9,65€ Artur Nunes Almeida
6,74€ Maria Graciete Marfins Rocha
91,86€ Juliana Rcsa Soares Conceição
31,98€ João Daniel
30,63€ António Neto Dias
6.65 € Maria de Jesus Catarina
25,48€ Ludnda Amélia Rberues
14,93€ Majia do Rosário
22,70€ Maria Isabel Barroso
22.46 € Maria Conceição Rodrigues Ramalho
15,62€ Sebastão Pereira Augusto
5,58€ Isabel Maria Choucha
67,82€ Maria da Conceição Afonso dos Santos
50,23€ António Pires dos Santos
32,74€ Afonso Eusébio dos Santos
12,48€ Cecilia Joaquim Marques Luis
33,69€ Alexandrina da Conceição Cruz Pedro
14,11€ Maria Conceição A. Rodrigues Cruz
6,24€ Maria José Mariano da Rosa
7,67€ José André Lalanda Rodrigues Cruz
32,99€ Maria da Conceição Firmino
29,88€ tsmael Gonçalves
38,23€ Mariana de Jesus dos Santos
8,73€ Maria Celeste Joaquina Gameim
46,19€ Maria Joaquina Fazenda
30,01 € Maria da Conceição Duarte Canhoto
30,95€ Manuel Machado Trindade Canhoto
49,13€ Femando Mendes de Almeida
7,47€ António Afonso Lopes Rodrigues
22,81€ Leonor Maria Mendes
21,02€ Alcides Augusto Couceiro Lourenço
57,80€ Maria da Conceição dos Santos
31,43€

22,01 € Maria Lúcia Pires Esteves
27,35€ Maria Amélia Bárbara Gaspar dos Santos
4,88€ Hemiinia de Jesus Ferreira Cabeças
38,25€
29,77€
224,74€
7,42€
9,06€
11,53€
12,88€
44,05€

José Salvado Ferreira
João Leitão Lourenço
Maria dos Anjos Nunes Rodrigues
Joaquina da Silva Barbosa
Maria da Conceição Rei Valério Gonçalves
Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues

37,32€ José Ribeiro Peres
11,49€ Maria José dos Santos Marques

39,30€
4,37€

31,37€
45,89€
62,45€
40,52€
32,99€
3,15€
14,84€
39.6 1 €
22,04€
9,05€
55,25€
32,47€
8,62€
8,58€
50,94€
108,06€
54,61 €
9,11€
16,45€
25,65€
23,00€
5,67€
73,17€
18,40€
24,05€

Joaquim Gonçalves

José Femando Ribeiro Gonçalves

22,36€
24,09€

3,99€

5.51 €
7,12€
16,75€
80,34€

PESSOAL
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Proposta de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2037, de 02/05/2018, do Departamento de
Administração Gdral, exarando uma Proposta de Regularização Extraordinári de Vínculos Precários. Da
informação consta o seguinte texto: “Considerando que: 1. A proposta de mapa de pessoal aprovada pelos
Órgãos Executivo e Deliberativo, respetivamente em 19/12/2017 e 28/12/2017, já comtemplava um conjunto
de novos postos de trabalho, para a DECAS e DMEQV, designadamente Assistentes Operacionais, aliás
elaborada na sequência da resposta ao inquérito remetido à DGAL em 30/10/2017. 2. A Lei n.° 112/2017,
de 29/1 2, publicada na sequência da Resolução do Conselho de Ministros de 28/2, veio estabelecer o
programa de Regularização Extraordinário dos Vínculos Precários, desde que a mesma corresponda a
necessidades permanentes, designadamente nas Autarquias Locais. 3. Que a legislação em vigor não
define o conceito de necessidades permanentes, apenas prevê situações que são conhecidas por
necessidades temporárias e em que são celebrados contratos de trabalho a termo resolutivo e contratos de
utilização de trabalho temporário, facto que dificulta, desde logo, a avaliação se as funções desempenhadas
configuram e asseguram necessidades permanentes. 4. A referida Lei prescreve ainda as situações de
exercicio de funções abrangidas que correspondam a necessidades permanentes, e que exerçam ou
tenham exercido as funções, conforme define as alíneas a), b) e c) do n°. 1 do art.° 3°., cujos
reconhecimentos são da competência do Órgão Executivo. 5. Os trabalhadores em causa, devem cumprir
os requisitos exigidos para ocupação dos postos de trabalho do Mapa de Pessoal, sendo obrigatório a
abertura dos respetivos procedimentos concursais, conforme art.° 9°. e seguintes da referida Lei. 6. Após
levantamento pela Secção de Recursos Humanos, junto se anexa a lista dos trabalhadores que reúnem os
requisitos prévios para a Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, para técnico superior e
assistentes técnico e operacional, para que sejam abertos os respetivos procedimentos concursais, com
vista á constituição de vínculos de emprego público por tempo indeterminado. 7. Assim, em face do exposto,
sou de opinião que sejam abertos os seguintes postos de trabalho, por funções:
Técnico Supehor

Equipamentos Municipais

2

Assistente Técnico

Cybercentro

2

Escolas e Manutenção

14

Assistente Operacional

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no âmbito do Programa de Regularização
Extraordinária de Vinculos Precários, aprovar a abertura dos seguintes postos de trabalho por funções: 2
técnicos superiores, 2 assistentes técnicos e 14 assistentes operacionais.
Ata n.° 11/2018, de 4 de Maio
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Ponto 10— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 03/05/2018:
Operaçõ1 Orçamentais

€ 28.355.90750

Operações Não Orçamentais

€411.394,74

APROVACÃO 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 Câmara
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
45 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a se
O

tariei.

Presidente da Câmara
O Secretário
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