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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°15
Aos seis dias do mês de julho 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 Vice-Presidente José
Augusto Rodrigues Alves, estando presentes os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge
Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Manuel Lista Semedo,
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Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
O Senhor Presidente não esteve presente na reunião por se encontrar em serviço oficial do Município
A reunião foi secretariada pelo Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos,
Roberto António Reixa Nabais.
ABERTuRA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Vice-Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9horas, passando a Câmara Municipal
a tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

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

Senhores Vereadores.
O Senhor Vereador Carlos Almeida, pediu a palavra para referir dois assuntos. O primeiro teve a ver
com o Jardim do Paço. No seu entender existe um problema de acesso à parte de cima do jardim, que se
prende com a colocação da placa elevatória nas traseiras do Museu Francisco Tavares Proença Júnior. Na
sua opinião faria mais sentido que o acesso fosse feito através do Centro de Interpretação do Jardim do
Paço, uma vez que o museu encerra às segundas1eiras e o jardim está aberto, tomando-se mais cómodo,
para os visitantes, a localização da placa junto àquele centro. O segundo assunto, referente à inexistência
de um regulamento para atribuição de subsídios da Càmara Municipal, defendeu que deveriam ser criadas
regras e que as mesmas deveriam ser do conhecimento dos subsidiados. O Senhor Vice-Presidente
respondeu que tinha tomado as devidas notas sobre a questão do Jardim do Paço. Quanto à criação de um
regulamento para atribuição de subsídios, referiu que essa questão

já tinha sido respondida e que,

inclusivamente, os Senhores Vereadores já tinham sido convidados a apresentar uma proposta. O Senhor
Vereador Carlos Almeida afirmou que os Senhores Vereadores do PSD estavam disponiveis para integrar
um grupo de trabalho para a elaboração desse regulamento.
Não havendo outros pedidos de intervenção, o Senhor Vice-Presidente deu por encerrado o período antes
da ordem do dia e conduziu os trabalhos da reunião da Câmara Municipal para o período da ordem do dia.
Ata nY 15/2018, de 6 de Julho
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II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
—

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 15 de junho de 2018 (Ata n.°
14) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2

—

TRANsFERÈNcIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Grupo Típico O Cancioneiro de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de €4.000,00, ao Grupo Típico O Cancioneiro de Castelo Branco, como comparticipação financeira
destinada à organização da edição 2018 do festival internacional de folclore da cidade de Castelo Branco,
o Folk Cidade de Castelo Branco 2018... Na Rota da Tradição dos Povos, no dia 11 de agosto.
2.1.2. Rancho Folclórico de Juncal do Campo

Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de €200,00, ao Rancho Folclórico de Juncal do Campo, como comparticipação financeira destinada
à organização do XXX Festival de Folclore, que decorreu no dia 30 de junho.
2.1.3. Associação Nacional dos Aposentados da Polícia
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de €750,00, ã Associação Nacional dos Aposentados da Polícia, como comparticipação financeira
destinada à organização de evento comemorativo do 30.° Aniversário da Delegação Distrital de Castelo
Branco, que decorreu no dia 16 de junho.
2.1.4. Aviso Associação de Voluntários de Apoio ao Idoso Só
—

Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de €2.500,00, à Aviso Associação de Voluntários de Apoio ao Idoso Só, como comparticipação
—

financeira destinada àorganizaçãodafesta/convívio Sardinhada Solidária 2018, que decorreu dia 17 de junho.
2.1.5. Associação Desportiva Albipesca
Por proposta do Senhor Vice-Presidente) a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 2.000,00, à Associação Desportiva Albipesca, destinado a comparticipar financeiramente a
participação da associação em diversos campeonatos nacionais e regionais de pesca desportiva.
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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2.1.6. Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo

1

Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 2.364,48, á Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo, conforme estipulado na
Cláusula 4.ado protocolo celebrado em 18 de abril de 2013.
2.1.7. Aspsi -Associação de Apoio e Estudo às Psicognosis na Raia Central
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 5000,00, à Aspsi Associação de Apoio e Estudo às Psicognosis na Raia Central, como
-

comparticipação financeira destinada à organização das jornadas dedicadas ao tema Envelhecer com
Memória, no dia 28 de setembro de 2018.
2.1.8. Associação Basquetebol Albicastrense
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 4.00000, à Associação Basquetebol Albicastrense, como comparticipação financeira
destinada à organização dos X Torneio Minibasquete Cidade de Castelo Branco e VII Torneio Internacional
de Castelo Branco.
2.1.9. Arca Associação Recreativa e Cultural de Alcains
—

Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídiode€3.000,00, àArca—Associação Recreativa e Cultural deAlcains, como comparticipação financeira
destinada à organização da Festa das Papas 2018, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de julho, em Alcains.
2.1.10. Agri Associação de Agricultores e Agro-industriais
—

Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 15.200,00, à Agri

—

Associação de Agricultores e Agro-Industriais, como comparticipação

financeira destinada a apoiar a intensificação e o desenvolvimento de tarefas de gestão e acompanhamento
das atividades do Parque de Leilões de Gado da Beira Baixa, no período compreendido entre julho de 2018
e junho de 2019.
2.1.11. Agrupamento de Escolas Nuno Álvares Castelo Branco
—

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 2551,de 05/06/2018, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, com o seguinte teor: “Face ao pedido do Agrupamento Nuno Álvares, para
atribuição de apoio na visitado estudo aos alunos do 1.° ciclo (Jardim Zoológico a alunos do 1.° ano da
Escola Faria de Vasconcelos) posicionados no Escalão A e B, sou a informar que o Despacho 529612017,
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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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
cuniculares aos alunos dos escalões A e Bè respetivamente de 100% e 50% do valor total, a fim de garantir
que estas atividades são acessiveis 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 a visita
11 alunos do escalão A e 20 alunos do escalão B, o valor total a transferir para o Agrupamento Nuno Álvares
é de 420.00 €.“
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de €420,00, ao Agrupamento de
Escolas Nuno Ávares— Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a comparticipar as visitas de estudo
dos alunos do 1.0 ciclo (Jardim Zoológico a alunos do 1.0 ano da Escola Faria de Vasconcelos), posicionados
nos escalões A e B do Abono de Família.
2.1.12, Proposta para Atribuição de Subsídios a Clubes e Associações Desportivos — Época
201812019
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente uma proposta para atribuição de subsídios, cuja soma totaliza
a importância de € 520.600,00, aos clubes e às associações desportivos e nos montantes constantes do
quadro seguinte, como apoio ao desenvolvimento das suas atividades durante a época 2017/2018.
Entidades

Valor a Transferir

Atividade

Protocolos

Albi Sport Clube de castelo Branco

€ 3000,00

Ténis campeonato Nacional —2.’ Divisão

Anual

Associação Basquetebol Albicastrense

€4.000,00

Basquetebol

Anual

—

Associação Desportiva Albicastrense

€27.500,00

Campeonato Nacional de Andebol —2.’ Divisão

Mensal

Associação Desportiva Albicastrense

€12.500,00

Escola de Formação Andebol

Mensal

Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo

€20.000,00

Fulsal campeonato Nacional

2 Prestações

Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo

€3.600,00

Despesas de Manutenção do Pavilhão

2 Prestações

—

—

Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança

€30.000,00

Fulsal Campeonato Nacional —2.’ Divisão

Mensal

Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo

€ 20000,00

Desenvolvimento das Atividades

Anual

Assodação Recroafiva e Cultural do Bairro do v&onqo

€ 25.000,00

Cor.sewação do CowØxo Desporvo

Anual

Casa do Benfica de Castelo Branco

€25.000,00

Escotas de Fonnação Andebol

Mensal

Clube Desporto de A!&ns

€ 100.000,00

Futtl Campeonato Dffital

Mensal

Desperlivo de Castelo Branco

€50.000,00

Sport Benfica e Casteb Branco

€200000,00
Total

Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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—

Futebol Campeonato Nacional de Seniores
—

2 Prestações
Adiantamento e Mensal
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios de apoio ao
desenvolvimento das atividades, durante a época 2017/2018, aos clubes e às associações desportivos
constantes no quadro transcrito, cujos montantes totalizam € 520.60000, mediante assinatura de protocolos.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar os
protocolos cujas quantias a tal obrigam.
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. lnovCluster—Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o
valor de € 100.000,00 para a lnovcluster

—

Associação Cluster Agro-Industrial do Centro, como apoio

financeiro à investigação científica, conforme protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.2. Conservatôrio Regional de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 15.00000, ao Conservatório Regional de Castelo Branco, como comparticipação financeira
destinada a apoiar a aquisição de instrumentos, 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 Social Recreativa e Cultural de Vale da Torre
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de €5.800,00, à Associação Social Recreativa e Cultural de Vale da Torre, como comparticipação
financeira destinada a apoiar a aquisição de um balcão refrigerado.
2.2.4. Clube Recreativo e Cultural de Freixial do Campo
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 51.000,00, ao Clube Recreativo e Cultural de Freixial do Campo, como comparticipação
financeira destinada a apoiar a requalificação do seu edifício sede, mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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2.2.5. Centro Cultural e Recreativo de Casal da Serra
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 300000, ao Centro Cultural e Recreativo de Casal da Serra, como comparticipação financeira
destinada à aquisição de portas e colocação das mesmas e aquisição de frigorifico e de arca congeladora,
para o seu edificio sede.
2.2.6. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Retaxo
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 6.50000, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Retaxo, como comparticipação
financeira destinada a apoiar a conservação e restauro do altar-mor da Capela de Nossa Senhora da Guia.
2.2.7. Centro de Dia Santa Margarida de Mata
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 7.000,00, ao Centro de Dia Santa Margarida de Mata, como comparticipação financeira
destinada a apoiar a requalificação do edificio do Centro de Dia.
2.2.8. Santa Casa da Misericórdia de São Vicente da Beira
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 66.000,00, à Santa Casa da Misericórdia de São Vicente da Beira, como comparticipação
financeïra destinada a apoiar a requalificação do edifício principal e do edifício sito no Bairro Dr. Silva Lemos,
propriedade daquela Santa Casa, mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.9. Centro Popular de Cultura e Desporto de Lardosa
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 4.500,00, ao Centro Popular de Cultura e Desporto de Lardosa, como comparticipação
financeira destinada a apoiar a requalificação do seu edifício sede.
2.2.10. Associação das Festas de Lardosa
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 4.500,00, à Associação das Festas de Lardosa, como comparticipação financeira destinada a
apoiar a apoiar a requalificação do seu edifício sede.

Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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2.2.11. Associaçao Desportiva e Recreativa de Retaxo
Em reunião de 4 de maio de 2018, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a
comparticipação financeira de €

5.0001001

à Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo, destinada ao

financiamento da reparação da sua viatura Citroen Jumper matrícula 05-21-GO. Vem agora a associação
requerer que a comparticipação atribuida para a reparação da carrinha possa ser utilizada para a compra
de uma outra viatura em melhor estado de conservação. Por proposta do Senhor Vice-Presidente, solicitase a retificação da anterior deliberação para que conste que aquela comparticipação financeira de €5.000,00

1 se destina à aquisição de uma viatura usada.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a finalidade da comparticipação financeira à
Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo, deliberada na reunião da Câmara Municipal de 4 de maio
de 2018, de modo a que conste que a comparticipação no valor de €5.000,00, se destina à aquisição de
uma viatura usada.
2.2.12. Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 14.500,00, à Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança, como comparticipação
financeira destinada a apoiar a aquisição de uma viatura usada que garanta a segurança do transporte dos
seus atletas, mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.13. Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de €300,00, à Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo, como comparticipação
financeira destinada a apoiar a aquisição de um projetor.
Ponto 3— URBANISMO E OBS PARTICULARES

3.1. Alteração ao Alvará de Loteamento n.° 111998. Devesa. São Vicente da Beira
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um oficio da Junta de Freguesia de São Vicente da Beira
soilcitando parecer sobre a alteração ao Alvará de Loteamento n,° 1/1998

—

Devesa, em São Vicente da

Beira. Esta alteração foi aprovada, por deliberação da Junta de Freguesia, em 21 de abril de 2017, com o
objetivo de promoverem o registo dos equipamentos de utilização coletiva nele existentes, na Conservatória
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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do Registo Predial e junto da Autoridade Tributária, para que do alvará conste o seguinte: Cedência
Obrigatória para Integrar o Domínio Público do Município

—

a área de arruamentos e estacionamento de

21.584,00 m2; e a área de passeios de 8873,98 m2. Cedência Obrigatória para Integrar o Domínio Privado
do Município

—

a área de cedência para equipamento escolar de 24.133,87 m2. Área de Reserva para

Domínio Privado da Freguesia a área destinada a equipamentos desportivos de 5.749,15 m2; a área para
equipamentos, (Centro de Saúde/Bombeiros/Lar de 3• Idade/Escoteiros) de 36.507,16 m2; e área para
—

zonas verdes de 27.704,34 m2. ‘Em tudo o mais se mantém as especificações do Alvará de Loteamento n.°
1/1998.” Através do oficio, a Junta de Freguesia informa da publicação de “um aviso relativo à mesma
alteração (Aviso n.° 1/2018) num jornal regional e afixado no placard desta autarquia por um periodo de
trinta dias, não tendo havido quaisquer reclamações.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à alteração ao Alvará de
Loteamento n.° 1/1998 Devesa, em São Vicente da Beira, aprovada por deliberação da Junta de Freguesia,
—

em 21 de abril de 2017, com o objetivo de promoverem o registo dos equipamentos de utilização coletiva
nele existentes, na Conservatória do Registo Predial e junto da Autoridade Tributária, para que do alvará
conste o seguinte: Cedência Obrigatória para Integrar o Domínio Público do Município

a área de

—

arruamentos e estacionamento de 21.584,00 m2; e a área de passeios de 8.873,98 m2. Cedéncia
Obrigatória para Integrar o Domínio Privado do Município a área de cedência para equipamento escolar
—

de 24.133,87 m2. Área de Reserva para Domínio Privado da Freguesia a área destinada a equipamentos
—

desportivos de 5.749,15 m2; a área para equipamentos, (Centro de Saúde/ Bombeiros/Lar de

38

Idade/Escoteiros) de 36.507,16 m2; e área para zonas verdes de 27.704,34 m2.
3.2. Eucaliptusland Sociedade de Gestão de Património Florestal, SA. Escalos de Baixo,
—

Certidão de Compropriedade
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por Eucaliptusland

—

Sociedade

de Gestão de Património Florestal, SA, para emissão de ‘parecer favorável da Câmara Municipal à
constituição de compropriedade, em relação aos prédios rústicos inscritos na matriz sob o artigo 30 da
secção 1, o artigo 6 da secção J e artigo 99 da secção G da União das Freguesias de Escalos de Baixo e
Mata, a favor de Mário Joaquim Severiano, António Duarte de Oliveira, Alberto José Duarte de Oliveira e
João Paulo Duarte de Oliveira, 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
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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540 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 parecer favorável 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 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.
3.3. Adélia Ribeiro Lourenço. Dois Prédios Urbanos. Sobrainho da Ribeira Sarzedas. Certidão
—

de Anexação
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento de Adélia Ribeiro Lourenço, solicitando a
anexação dos dois prédios constantes da relação de bens por óbito de Manuel Ribeiro Páscoa, silos na
povoação de Sobrainho da Ribeira

—

Sarzedas e inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 2468 e

3140, da freguesia de Sarzedas. Na aplicação informática MyDoc, em 22/06/2018, os serviços informaram
julgar “não haver inconveniente na anexação solicitada”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos dois prédios constantes da
relação de bens por óbito de Manuel Ribeiro Páscoa, sitos na povoação de Sobrainho da Ribeira Sarzedas
—

e inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 2468 e 3140, da freguesia de Sarzedas.
3.4. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Maio de 2018
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 2545, de 05/06/201 8, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês de maio de 2018.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 4—SERVIÇOS MuNIcIPAuzAD0s DE CASTELO BRANco

4.1. Reparação e Manutenção de Viaturas Pesadas. Ratificação da Deliberação do Conselho de
Administração

Pelo Senhor Vice-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 18/06/2018, para adjudicação da consulta prévia de Reparação e Manutenção de Viaturas
Pesadas, pelo montante de €70.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho

Página 9/21

4

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberaçâo do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
18/06/2018, para adjudicação da consulta prévia de Reparação e Manutenção de Viaturas Pesadas, pelo
montante de € 70.000,00, 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.
4.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
4.2.1. Contraordenação n.° 2012018. Maria Felícia Conceição. Escalos de Baixo
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 20/2018, instruido pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 919 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 aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea o) do artigo 129 e cominada na alínea 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 aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados,
de 14/06/2018, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizado
de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 20/2018, contra a arguida Maria Felícia
Conceição, com morada na Rua D. Henriqueta de Sousa, n.° 7, 6005-150 Escalos de Cima, foi instaurado
o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 11 dias do mês de abril, do corrente ano de 2018, pelas
10:41 H eu António Gouveia, prestador de serviços, destes Serviços Municipalizados, constatei, por
inspeção no local, Rua D. Henriqueta de Sousa, n.° 7, 6005-150 Escalos de Baixo, ter a 5r9 Maria Felícia
Conceição, com residência na, Rua D. Henriqueta de Sousa, n.° 7, 6005-150 Escalos de Baixo, cometido a
(s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de reabertura n.° 247421 ao cliente n.° 634000, com a
água fechada por falta de pagamento desde 05/04/2018, constatou-se no dia 11/04/2018, que a torneira de
segurança da portinhola encontrava-se aberta indevidamente e o selo n.° 33616 de fecho de água violado.
Pelo que ficou V. Ex9 indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 129 do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo
Branco, publicado em Diário da República, 2a 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
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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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
proprietárias de edifícios 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 19 de abril de 2018, a arguida não apresentou qualquer
.

defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Notícia, e provado pelos SMCB, o local em
-

apreço aquando da reabertura encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta
indevidamente; 2- A água foi suspensa 05/04/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 213546,
com o valor de 24.91 €, com data limite de pagamento, 29/03/2018, rececionado no dia 12/03/2018; 3-Ao
se efetuar um serviço de reabertura n.° 247421 no dia 11/04/2018, para a morada em apreço, foi detetado
que o selo n.° 33616, que é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão da água por falta
de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta; II. 1

-

Pelo exposto, consideram os

SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 20/2018. 2- Segundo o artigo 57.°
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 á 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 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 do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao
arguido a coima de € 250,00. 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 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017, Em caso da
proposta ser aprovada, deverá o arguido ser notificada: de que a decisão se torna 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
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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Branco, aplicar a Maria Felícia Conceição, arguida no processo de contraordenação n.° 20/2018, acoima de
€250,00, prevista na alínea b) do n°3 do artigo 89°, por violação da alinea e) 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, Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
4.2.2. Contraordenação n.° 2212018. Carlos Alberto Rosa Paulo. Santo André das Tojeiras
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 2212018, 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 aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 12.° e cominada na alínea b) do nY 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, aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados,
de 05/06/2018, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizado
de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 22/2018, contra o arguido Carlos
Alberto Rosa Paulo, com morada na Rua Principal, s/n 1, 6000-664 Vale da Saraça, Santo André das
Tojeiras, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 23 dias do mês de abril, do corrente
ano de 2018, pelas 13:17 H eu João Almeida Barata, prestador de serviço, destes Serviços Municipalizados,
constatei, por inspeção no local, Rua Principal s/nl, Vale da Saraça, 6000-664 Santo André das Tojeiras,
ter o Sr. Carlos Alberto Rosa Paulo, com residência na, Rua Principal s/nl,VaIe da Saraça, 6000-664 Santo
André das Tojeiras, cometido a (s) seguinte (s) infração (ães): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 247809
ao cliente n.° 25366, com a água fechada por falta de pagamento desde 05/04/2018, Leitura de 1905 m3,
constatou-se no dia 23/04/2018, que a torneira de segurança do contador encontrava-se aberta,
indevidamente e com Leitura de 1906 m3, o selo de fecho de água violado, o contador foi retirado e o ramal
selado com selo n.° 35844.’ Pelo que ficou V. Ex.a 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 Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 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 89.0, do referido
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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 proprietárias de edifícios 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 notificado para o efeito, por carta registada datada de 24 de
abril de 2018, o arguido produziu o seguinte direito de defesa: Habito na cidade de Castelo Branco ‘2Y
.

residência’, com a minha família, e só me desloco geralmente aos fins de semana para a residência supra.
Tendo-me deslocado para a supra morada com a família e ao chegar a casa verifiquei que tinha a água com
pouca pressão nas torneiras, mas tinha água e assim passei os dias 21/22 do mês de abril, se havia
passagem de água era porque a torneira de segurança estava mal fechada. A torneira de passagem nunca
teve o embolo de corte, o selo sempre lá esteve corretamente. Entre os dias 5/4 e 21/04, não tinha
conhecimento do corte da água, pois o ramal do contador também não tinha sido retirado. O ramal do
contador foi retirado no dia 23/04/18 sendo certo e correto que nunca violei a torneira de passagem ou o
contador. Pelo exposto peço a V.3 Ex.8 a máxima compreensão e a anulação deste processo n.° 22/2018.’
Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Notícia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da
-

fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2- A
água foi suspensa 05/04/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 213600, com o valor de 63.01
€, com data limite de pagamento, 29/03/2018, rececionado no dia 12/03/2018 o contador apresentava a
leitura de 1905 m3; 3-Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 247809 no dia 23/04/2018, para a morada
em apreço, foi detetado que o selo n.° 34942, que é colocado por estes Serviços quando executam a
suspensão da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o
contador apresentava a leitura de 1906 m3; 4-O contador foi retirado e o ramal selado como selo n.° 35844.
II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.°
-

2212018. 2 Segundo o artigo 579 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 ilícito 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 nivel
do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de €250,00, Remete-se a presente proposta
ã Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao
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Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos
processos de contraordenação 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 o arguido 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 decidïr 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 Carlos Alberto Rosa Paulo, arguido no processo de ccntraordenação n.° 2212018, acoima
de € 250,00, prevista na alinea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alinea 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, 2Y Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
Ponto 5— PATRIMÓNIO

5.1. Valamb, Lda. Pedido de Autorização para Cedência da Titularidade de Prédio Rústico sito
em Monte Fidalgo, Castelo Branco à Valamb II, Tratamento de Bagaços, Lda
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um oficio da empresa Valamb, Lda requerendo a cedência da
titularidade de prédio rústico à empresa Valamb II, Tratamento de Bagaços, Lda, com o seguinte teor:
“considerando que: 1. No passado dia 8 de março se realizou escritura de compra e venda de prédio rustico,
sito ao Monte Fidalgo, na freguesia e concelho de Castelo Branco, inscrito na matriz predial sob o artigo 55
da seção AE, que foi atribuido a Valamb, Lda, exclusivamente para execução do projeto de instalação de
unidade industrial de valorização de bagaços de azeitona (anexo 1 da escritura); 2. A Valamb entendeu criar
uma empresa veiculo para execução deste projeto, com a denominação Valamb II, Tratamento de Bagaços,
Lda, após a atribuição do terreno a Valamb, cujos os proprietários são os mesmos que da Valamb, Lda
(anexo 2 certidão permanente Valamb II); 3. Esta cedência foi aprovada em assembleia geral da Valamb,
Lda (anexo 3 cópia de ata); 4. A entidade licenciadora da atividade, já aprovou o averbamento do
licenciamento industrial nesta nova entidade, como é do vosso conhecimento (anexo 4 oficios do IAPMEI);
5. Os financiamentos bancários e comparticipações do PDR já foram aprovados no âmbito desta nova
empresa (anexo 5 documentos comprovativos); 6. Para efeitos de financiamento a titularidade do terreno
tem que estarem nome da nova entidade; e considerando que se mantém o propósito para que foi atribuído
o terreno a Valamb, Lda que é a construção do projeto de instalação de unidade industrial de valorização
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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de bagaços de azeitona, não havendo qualquer alteração aos pressupostos da atribuição do terreno, vimos
solicitar autorização para que possamos proceder a cedência de titularidade do terreno referido, a Valamb
II, Tratamento de Bagaços, Lda,” Por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, efetuado no
programa de gestão de documentos MyDoc, em 29/06/2018, foi solicitado parecer juridico o qual, também,
se transcreve: “1. Solicitou a Câmara Municipal de Castelo Branco a emissão de parecer jurídico sobre o
pedido de autorização para cedência de tilularidade da Valamb, Lda na Valamb II, Tratamento de Bagaços,
Lda; Junta cópias da escritura de venda pelo Municipio á Valamb Lda, do Regulamento que estabelece as
normas que regulam os condicionamentos à construção, utilização e ocupação dos lotes de área de
localização empresarial (ALEL), da certidão permanente, bem como ata de deliberação da Valamb, Lda de
02/03/2016. Junta ainda cópia do averbamento de alteração de denominação social da Valamb, Lda para
Valamb II, Tratamento de Bagaços, Lda feito pelo IAPMEI, do processo de candidatura feita por esta
empresa ao IFAP e do pedido de financiamento à Caixa Geral de Depósitos. Vejamos. 2. Nos termos da
cláusula
i

32

da escritura de compra e venda celebrada entre o Município e a Valamb Lda a transmissão

inter vivos do lote, construções e benfeitorias existentes, só é permitida desde que expressamente
autorizada por escrito pela Câmara Municipal, reservando-se esta o direito de preferência’; 3. Por sua vez o
art. 47.° do regulamento de transmissão de lotes do mesmo modo dispõe que só serão permitidos negócios

i

inter vivos de transmissão de lotes, construções ou benfeitorias nelas existentes desde que expressamente
autorizados por escrito pela Câmara Municipal, reservando-se esta o direito de preferência na alienação; 4.
No caso vertente a licença requerida pela Valamb Lda à Câmara Municipal caducou nos termos e para os
efeitos do art. 71.° do RJUE, aprovado pelo DL 555/99, de 16 de dezembro, na atual versão; O que não
significa que, caducada a licença ou comunicação prévia, não possa o seu titular requerer novo
licenciamento ou comunicação prévia que segue os termos e se submete às regras em vigor à data do novo
procedimento por aplicação do princípio tempus regit actum, (vide neste sentido Acórdão do STA de
23/10/2007

—

Proc. 0581/07); Passando pois por imperativo legal (DL 73/2015, de 11 de maio) a entidade

coordenadora a ser a Câmara Municipal. 5. Face ao novo requerimento da Valamb Lda entendeu a Cãmara
Municipal, tendo em conta as exigências legais aplicáveis em matéria de segurança industrial e proteção do
ambiente, que o procedimento deveria ser sujeito à avaliação de impacto ambiental, incumbindo à Valamb,
Lda o desenvolvimento do processo, o que está em curso; 6. Assim e sem embargo da escritura de compra
e venda prever a transmissão inter vivos do terreno desde que a Câmara Municipal a autorize por escrito,
com reserva do direito de preferência, mas estando em curso o desenvolvimento do novo processo de
licenciamento, com sujeição a avaliação de impacto ambiental, considera-se prematura a autorização que
só deverá ser objeto de análise e eventualmente concedida no douto e superior critério da Câmara Municipal,
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desde que a Valamb Lda venha a preencheras pressupostos necessários à emissão do licenciamento. É
estes. m. op. o meu Parecer. C.B., 03 de julho de 2018.”
Após análise e discussão, a Câmara Municipal deliberou, par unanimidade, indeferir o requerimento
apresentada pela empresa Valamb, Lda, para cedência da titularidade do prédio rústico sito em Monte
Fidalgo, Castelo Branco, à empresa Valamb II, Tratamento de Bagaços, Lda.
5.2. Lotes de Terreno C2, C3, C17, C18, C19 e C20 da Quinta da Torre!Chaparral em Castelo
Branco. Estimativa de Valor para Alienação em Hasta Pública
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 10, de 29/06/2018, do Diretor do
Departamento Técnico Operacional, propondo as valores base, para a licitação em hasta pública, de seis
lotes de terreno sitos na Quinta da Torre/Chaparral, em Castelo Branco. De acordo com as considerações
constantes do relatório de avaliação elaborado para o efeito, os valores propostos são os seguintes: Lote
02, com a área de 420,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14917, da freguesia de Castelo
Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco soba n.° 931 5/20081022, estimase o valor base de licitação em € 55.40000; Lote 03, com a área de 420,00 m2, inscrito na matriz predial
urbana soba artigo 14918, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 9316/20081022, estima-se o valor base de licitação em €55.400,00; Lote 017,
com a área de 390,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14932, da freguesia de Castelo
Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco soba n.° 9330/20081022, estimase o valor base de licitação em €56.900,00; Lote 018, com a área de 405,00 m2, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 14933, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branca soba n.° 9331/20081022, estima-se o valor base de licitação em €57.800,00; Lote 019,
com a área de 405,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14934, da freguesia de Castelo
Branca e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9332/20081022, estimase o valor base de licitação em €57.800,00; e Lote 020, com a área de 405,00 m2, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 14935, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 9333/20081022, estima-se o valor base de licitação em €57.800,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de venda em hasta pública dos seis
lotes sitos na Quinta da Torre/Chaparral, em Castelo Branco, propriedade municipal, pelos valores base de
licitação, para o Lote C2, €55.400,00, para o Lote 03, € 55.400,00, para o Lote 017, € 56.900,00, para o
Lote 018, € 57.800,00, para o Lote 019, €57.800,00 e para o Lote 020, € 57.800,00, a qual terá lugar no
próximo dia 20 de julho, na reunião pública da Câmara Municipal.
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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5.3. ATL Serviço Educativo Municipal Para as Artes. Atribuição de Preço a Serviço Prestado
—

pelo Município
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 2717, de 13/06/2018, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, sobra a atribuição de preço ao ATL Serviço Educativo Municipal Para as
—

Artes. Da informação consta a proposta elaborado nos seguintes termos: “considerando que o ATL do
Serviço Educativo Municipal para as Artes, realizado pela Câmara Municipal durante o mês de julho, ainda
não tem preço atribuído e dado o interesse que este pode representar para o público em geral, sugiro que
a Câmara Municipal fixe o preço de frequência por criança do referido ATL. Propõe-se o preço de frequência
à semana de 40,00 Euros (quarenta euros), sendo que no caso de inscritos com irmãos o primeiro irmão
1

teria um desconto de 25% e o segundo irmão beneficiaria de 50% de desconto sobre o valor de inscrição.
Na proposta apresentada, foi considerada a globalidade dos custos envolvidos na produção e execução do
ATL em causa, ao qual acrescem custos indiretos vários, suportados pela Cãmara Municipal. No entanto, o
valor proposto não cobre integralmente os custos relativos à realização da iniciativa, já que se propõe uma
componente de serviço público a garantir pela Autarquia, pelo que os inscritos serão, preferencialmente,
beneficiários dos escalões A e B da Ação Social Escolar.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de €40,00, para a frequência do ATL
—

Serviço Educativo Municipal Para as Artes.
Deliberou, ainda, que no caso de inscritos com irmãos, o primeiro irmão terá um desconto de 25% e o

segundo irmão beneficiará de 50% de desconto, sobre o valor da inscrição.
Ponto 6

—

CONTABILIDADE

9. Alteração ao Orçamento e 1O.a à Grandes Opções do PlanoI2Ol8
Pelo Senhor Vice-Presidente foram presentes as 9a Alteração ao Orçamento e a 1O.a às Grandes Opções
do Plano/2018, respeUvamente, nos valores de €150.000,00 e €250.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7— DELIBEçÕEs DivERsAs

Isenção de Pagamento de Licenças de Ruido
7.1. Aviso Associação de Voluntários de Apoio ao Idoso Só
—

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento, da Aviso

—

Associação de Voluntários de

Apoio ao Idoso Só, para isenção do pagamento de licença de ruido, relativa ao evento Festa de Verão
Ata n? 15/2018, de 6 de Julho
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Solidária (passagem de modelos), a realizar dia 7 de julho de 2018, na Praça do Centenário da República,
em Castelo Branco. Pela Secção de Taxas e Licenças foi produzido, no programa de gestão documental
MyDoc, em 28/06/2018, o parecer que seguidamente se transcreve: “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 Município. Da documentação entregue,
designadamente, côpia da declaração de IRC (modelo 22), constata-se que a associação, beneficia de
isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. O requerente pretende obter isenção
de pagamento de taxas para realização de um evento solidário (passagem de modelos) no dia ide julho de
2018. A atividade a desenvolver tem por objetivo a angariação de fundos para a associação. Face ao
exposto, considerando que a atividade a desenvolver (passagem de modelos) se insere no âmbito das
atividades sócio recreativas e culturais, proporcionando à população albicastrense momentos de convívio e
lazer, somos de opinião de que poderá a Aviso 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, autorizar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído, à Aviso Associação de Voluntários de Apoio ao Idoso Só, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do
—

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a realização de um evento solidário
(passagem de modelos), no dia 7 de julho de 2018, na Praça do Centenário da República, em Castelo Branco.
7.2. Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes. Ratificação
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente, para ratificação, o despacho do Senhor Presidente, datado de
21/06/2018, que isentou a Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes

—

a seu requerimento, de 15 de junho

de 2018 —,do pagamento da licença de ruido, no âmbito da iniciativa IV Encontro de Percussão Tradicional
de Castelo Branco, que decorreu na Praça Manuel Cargaleiro, em Castelo Branco, no dia 23 de junho de
2018. Pelo Gabinete Jurídico foi produzido, no programa de gestão documental MyDoc, em 18/06/2018, o
parecer que seguidamente se transcreve: “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,
Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho
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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 Município. A Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes,
é uma Associação, sem fins lucrativos, que tem por fim a promoção de atividades de cultura, lazer e recreio
de jovens. Da documentação junta ao processo, nomeadamente, cópia da declaração de rendimentos, e
declaração passada pela Autoridade Tributària Aduaneira, relativa ao regime de tributação em IRC,
constata-se que a associação, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos
rendimentos. A requerente pretende obter Isenção de pagamento de taxas para realização do IV Encontro
de Percussão Tradicional de Castelo Branco, evento a realizar, no dia 23 de junho de 2018, na Praça Manuel
Cargaleiro, evento musical projetado para toda a população albicastrense. Face ao exposto, considerando
que a atividade a desenvolver proporcionará interação entre a população Albicastrense proporcionando aos
participantes momentos de convivio e lazer, dinamizando dessa forma a comunidade local, somos de
opinião de que poderá a Associação beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do artigo 6°,
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente, de
21/06/2018, que autorizou a isenção de pagamento de licença especial de ruído à Associação Juvenil
Ribeiro das Perdizes, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas
do Município, pela realização do IV Encontro de Percussão Tradicional de Castelo Branco, no dia 23 de
junho de 2018, na Praça Manuel Cargaleiro, em Castelo Branco.
Ponto 8

—

PAGAMENTOS

Comparticipação de Medicamentos
Por proposta do Senhor Vice-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 €6.281,23.

í

Diamantino Barata Lourenço
Florentino António Rodrigues Bolas
Maria dos Anjos Pauto Botas
José Manuel Garnel
J0O Pedro dos Santos
Maria Brizida Gama
Lúcia Sanches Peteira
Armënio Pereira Tabarra
Manuet dos Santos Bispo
Aurora Maria Antunes Bispo
José Martins
Henninia Maria Jorge MaWns

41.14 Maria Emilia Roque
24,32 Laura Maria Ribeiro Ran’.os Rosa
60,45 Manuel Lopes Rosa
4,02 Maria Vicénda Diabão
39,14 Francisco José Pestana Sardir,ha
17,62 António João Pardal de Sã
39,35 Maria de FáLma Rodrigues V1a
9,47 Maria Ribeira Marques
27,55 Maria da conceição Mateus Afonso
13,49 Deolinda de Jesus Afonso
11,73 João Dias Gonçalves
36,62 Silvina de Jesus Roque

Ata n.° 15/2018, de 6 de Julho

14,26
77,67
9.62
3.08
17.2
16,32
15,46
10,76
3,86
56,01
14,57
14,78

João Ribeiro Martins
Maria José Martirs
Leopddha Maria Apolinário Nunes
Alfredo Maftns Nunes
Domr.gos Rodrigues Levita
Ana Moura Mendes Nunes
Maria de Lurdes dos Santos
Marcelo dos Reis
Maria Adelina Marcelino Baltazar
Manuel Afonso
Maria dos Anios M. MaWns Rodrigues
Maria do Rosário A. Madins Rodrigues

12,65
44,93
24,37
5,33
7,83
25.84
30,87
55,4
20,75
258,35
9,75
28,16
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José Martins
Fellcia Morgado Neves Marfins
Idalina do Carmo
Isilda Bispa dos Santos
Maria Lopes Marcelino
António da Costa Santos
Daniel Femandes
Maria Emilia Vilela Femandes
João Afonso da Silva
Isilda Beirão
Carolina Mendonça
Manuel Baltazar
Manuel Sequeira Pereira
Isabel Maria de Jesus Diogo
Francisco da Conceição Alves
Felismina Prata Lourenço
Emidio Gomes Dias
Joaquim da Silva
Maria do Rosário Alves
Otilia Verissimo dos Santos Correia
José Maria de Carvalho Correia
Maria José Vieira Rodrigues
Teresa Dalila Correia Granja Ferreiro
Fausto Candeias da Silva
Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
Luis Galvão Esteves
Maria Helena Mergulho Esteves
Maria da Silva Salavessa
António Nunes Pires Morão
Otilia Ascensão de Matos Morão
Armanda Emilia M. Almeida Simão
Maria Amélia C. P. Antunes Ribeiro
João Nunes Lourenço
Antónia Conceição Sebastião Silva
José Salvado Patricio
Maria Vieira da Silva
Maria Celeste da Silva Gamas
Maria Capitolina Cleto Ferreiro
Nooijahan Amad Ferreiro
Otilia Sousa
Francisco Miranda Alves
Maria da Conceição Agostinho
José Mariins
Maria do Céu Silvino
Maria Suzete Nunes
José Lopes Nunes
Maria Nascimento Conceição Carmo
Joaquim Barata Barreto
Elísia dos Santos Farmmba
Felicia dos Santos Lopes
Bemardino Roque
Noémia Rosa Patricio
Maria Teresa Barroso Duarte
António dos Santos Duarte
Maria Júlia Anlunes Ribeiro
Maria da Senhora da Silva
Eugénio Lopes Luis
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18,66
173,4
100,5
10,39
19,25
72,65
6,65
14,45
30,59
38,66
13,9
16,22
26,25
4,49
13,68
25,64
44,37
10,66
11,54
32,42
9,98
56,3
13,16
10,88
34,78
20,39
16,43
13,69
26,12
23,31
24,54
49,99
15,89
37,04
36,16
20,51
12,57
6,8
49,04
4,91
38,38
16,36
20,9
73,1
8,14
14,09
31,02
14,15
9,99
14,81
7,64
43,86
6,59
8,58
21,86
65,9
62,2
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Rodrigues Mariins
28,25 Josefa Vaz dos Santos Jorge
Adriana Folgado
32,91 Josè Joaquim Jorge
Isabel Maria Pires Pereira Vilela
3,29 Feliciana da Costa Mileu Ambrósio
João Antunes Vilela
19,19 Rosária de Jesus Cristóvão
Maria Nabais de Jesus Farinha
5,72 Assunção Duarte Figueira
Maria Nunes Camilia
9,79 Manuel dos Santos Almeida
José Ginja Afonso
19,13 José dos Santos Rito
José Carios Gonçalves de Sousa
17,42 João Dias Antunes
Maria da Anunciação Marques Goulão
8,32 Ilda Augusta Ramalho
Francisco dos Santos Goulão
58,22 João António Duarte
Silvina Braz Gonçalves
86,07 Emilia Rodrigues Gonçaives
Maria de Lurdes Antunes
37,1 José Roque Gonçalves
Adelino Antunes
62,36 Silvia Maria Ribeiro
Maria da Luz Inácio
72,21 Ermelindo Manuel Casimiro
Albino Moreira
109,36 Maria Pinheiro Aires dos Santos
Maria Catarina
10,9 Jorge Duarte Gamanho
Saudade Morgado Dias Damas
12,31 Isabel Reis Lopes Sordo
António Damas
11,33 Luis Maria Santos
Ilda Nunes Batista
9,93 Francisco Hipólito Mineiro
Maria Emestina Duarte Marques
88,8 Alexandre Correia de Oliveira
Maria dos Santos Pires Cotovio
57,65 Perpétua da Conceição Couchinho
Vicente Cotovio
32,21 Isidro Ribeiro de Almeida
Emilia Roque Gonçaives
75,71 Maria Benedita dos Santos Sequeira
José Rodrigues Martins
25,24 Maria Izilda dos Santos
Delminda Amélia Roque
16,58 Francisco dos Santos Lopes
Luis dos Ramos Simão
9,62 Mário dos Santos Marques
Maria dos Anjos Nunes da Conceição Esteves 54,35 Maria José Esteves Pires Duarte
Valentim Jesus Esteves
50,21 Maria Jesus Femandes de Castro
José Jerónimo
35,04 Maria de Jesus Silva Apolinário Sebastião
Conceição Rodrigues Fortunato
10,8 Lucinda Rodrigues Lopes
Emídio Rodrigues Martins
41,19 António infante Mendes Amaral
Gregória Milheiro Barroso
66,48 Maria Isabel Barroso
José Aristides do Espirito Santo Novo
11,06 Maria da Piedade de Ascensão Atalaia
Ilda Maria Antunes
18,64 Maria da Conceição Afonso dos Santos
José Francisco
20,56 Afonso Eusébio dos Santos
Maria de Jesus Miguel
7,4 Otilia Nunes Rodrigues da Conceição
José Vicente Rodrigues
23,09 Raúl Joaquim da Conceição
Maria Salomé Moreira dos Santos
4,97 Joaquina Maria Duarte dos Santos
Maria Graciete Marfins Rocha
44,35 Maria Lúcia Pires Esteves
Maria Graziela Donas Mesquita Daniel
14,96 Maria Adelaide Oliveira Lalanda da Sitva
Maria do Rosário
11,51 Maria Amélia Bárbara Gaspar dos Santos
Isabel Maria Choucha
73,99 Henninia de Jesus Ferreiro Cabeças
António Pires dos Santos
33,27 José Salvado Ferreira
Sebastião Bonifácio Proença
82,76 Artur Nunes Pires
Maria da Conceição Finnino
25,28 Rosa Maria Jorge Alexandre Lourenço
lsmaet Gonçalves
15,44 João Leitão Lourenço
Mariana de Jesus dos Santos
25,87 Maria dos Anjos Nunes Rodrigues
Emilia Joaquim Femandes Nunes
31,88 Lourdes Ramos Pereira Madeira
Femando Mendes de Almeida
25,1 Vivaldo Cruz Madeira
António Afonso Lopes Rodrigues
12,26 Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues
Maria das Neves Marques
16,43 Josefa D’Ascensão Diogo Peres
Maria Antónia Ferreira de Freitas Rolo
44,42 José Ribeiro Peres
Maria da Conceição dos Santos
9,2 Maria José dos Santos Marques
Maria Marques Nunes
47,74 Zulmiro de Jesus Gonçalves
Augusta Mateus
14,3 Maria José Vaz
Ilda Maria dos Santos
13,28 José Terma Bicho
Gracinda Roque Afonso Martins
17,15
João

7,34
17,31
118,31
20,39
12,85
47,21
28,76
44,86
32,03
67,55
33,8
29,08
37,71
14,19
52,23
111,76
6,95
9,04
14,66
35,06
9,82
121,96
37,78
29,36
36,1
38,4
9,65
10,19
65,45
7,22
43,79
70,56
24,19
4,29
25,25
36,91
67,53
14,15
19,04
52,97
4,46
48,39
27,26
4,74
8,13
12,14
30,02
6,77
3,98
18,47
13,76
13,69
31,34
24,81
4,19
13,75
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Ponto 9 DiArno DE TES0UR4RIA
—

Pelo Senhor Vice-Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesourada do dia 05/07/2018:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 29.997.73262
€ 375.24430

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 Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram 9
horas e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e
por mim, Roberto António Reixa Nabais, que a shriei.
O Vice-Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.D 15/2018, de 6 de Julho
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