CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATA N.° 24

REUNIÃO ORDINÁRIA

—
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°24
Aos doze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, na sala privada de reuniões dos Paços do
Município, por convocação ordinária, reuniu a Câmara Municipal, sob a Presidência do Senhor Presidente
Luís Manuel dos Santos Correïa, 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 Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos,
Roberto António Reixa Nabais.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

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

Vereadores.
O Senhor Vereador Hugo Reis Lopes usou a palavra para colocar três questões relativas ao subsidio
atribuido, em reunião da Câmara Municipal de 2 de fevereiro de 2018, à Associação de Ciclismo da Beira
Interior, destinado a comparticipar a realização dos Campeonatos Nacionais de Cadetes, Juniores e
Femininos. O Senhor Vereador quis saber se o subsidio tinha sido pago à associação, se o campeonato
E tinha sido organizado em Castelo Branco ou em outro sitio e, caso o subsídio não tivesse sido pago,
perguntou porque é que os Senhores Vereadores não foram informados. O Senhor Vereador Carlos de
Almeida usou a palavra para referir-se ao Canil Municipal, querendo saber se certas informações que
chegaram ao seu conhecimento eram fundamentadas de verdade. Segundo o Senhor Vereador, os motivos
que suscitaram as suas dúvidas foram: se estavam ou não ser fornecidas, aos novos donos, as cadernetas
dos animais recolocados; se era ou não verdade que haviam animais sadios e doentes a coexistir no mesmo
espaço; se era verdade ou não que os animais só eram vacinados na altura da sua recolocação. Terminou,
dizendo que sabia que, em virtude da aposentação do veterinário do município e provisoriamente, o
veterinário que estava a assistir o canil de Castelo Branco era o da Cãmãra Municipal de Vila Velha de
Ródão, mas o Senhor Vereador quis saber quando é que estaria prevista a tomada de posse do novo
veterinário municipal. O Senhor Vice-Presidente respondeu que as queixas que chegaram ao
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conhecimento do Senhor Vereador Carlos Almeida não eram corretas. Acrescentou que sabia que
informações sobre o canil circulavam pelas redes sociais, que eram postadas pela mesma pessoa que
esteve ligada ao canil municipal durante muito tempo e foi afastada e voltou a afirmar que as insinuações
não eram verdade. Respondendo à questão da tomada de posse do veterinário municipal, afirmou que ele
estaria em funções a partir de fevereiro ou março de 2019 e confirmou que o veterinário da Câmara Municipal
de Vila Velha de Ródão, efetivamente, fazia o acompanhamento dos animais no canil. O Senhor Presidente
esclareceu que o subsidio atribuído à Associação de Ciclismo da Beira lnteflor, não foi pago pela autarquia
e, em sequência da resposta, o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes perguntou porque é que os Vereadores
do PSD não tinham sido informados disso. O Senhor Presidente voltou a assegurou que o subsidio não
tinha sido pago e que os serviços procederam como habitualmente em situações como aquela. Disse ainda
ao Senhor Vereador, se aquele era o seu desejo, ele poderia passar a dar-lhes conta daquelas situações.
Não havendo outros pedidos de intervençâo,o SenhorPresïdente deu por encerrado operiodo antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos da reunião da Câmara Municipal para o período da ordem do dia.
II

—

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião extraordinária do dia 12 de setembro de 2018
(Ata n.° 21), que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2

—

TRANSFERÉNcIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Outrém Associação de Defesa do Ambiente e Património
—

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

—

Associação de Defesa do Ambiente e Património, como comparticipação

financeira destinada à organização das comemorações da atribuição do Primeiro Foral a Castelo Branco.
2.1.2. Liga dos Combatentes Núcleo de Castelo Branco
—

Porproposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 2.000,00, à Liga dos Combatentes

—

Núcleo de Castelo Branco, como comparticipação financeira

destinada à organização das celebrações de Evocação do Centenário da Assinatura do Armísticio da
Primeira Guerra, em Castelo Branco.
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2.1.3. Grupo de Música Popular Musicalbi
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 7.500,00, ao Grupo de Música Popular Musicalbi, como comparticipação financeira destinada à
organização do Entrelaços XVIII Festival Internacional de Música TradicionaVFolk de Castelo Branco.
—

2.1.4. Meltagus Associação Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional
—

2.1.4.1. Gestão Anual da Central Meleira de Castelo Branco. Renovação de Protocolo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 40.00000, à Meltagus

—

Associação Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional, como

comparticipação financeira destinada à gestão anula da Central Meleira de Castelo Branco, através da
renovação do protocolo celebrado em 21/07/2017, tal como previsto na sua Cláusula

&a.

Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar a
renovação do protocolo.
2.1.4.2. XIX Fórum Nacional de Apicultura e XVII Feira Nacional do Mel
Porproposta do SenhorPresidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 40.000,00, à Meltagus

—

Associação Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional, como

comparticipação financeira destinada à organização dos XIX Fórum Nacional de Apicultura e XVII Feira
Nacional do Mel, em Castelo Branco.
2.1.5. Associação de Atletismo de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de €

à Associação de Atletismo de Castelo Branco, destinado a comparticipar os custos de

funcionamento da pista de atletismo da zona de lazer de Castelo Branco, mediante assinatura de protocolo.
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. Clube Desportivo e Recreativo de Escalos de Cima
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 57578,00, ao Clube Desportivo e Recreativo de Escalos de Cima, destinada a comparticipar
financeiramente a candidatura ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) 2018,
promovido pelo IPDJ, para remodelação do seu campo desportivo, mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
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2.2.2. Associação Tinalhense de Apoio Social
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 34.15980, à Associação Tinalhense de Apoio Social, destinada a comparticipar financeiramente o
projeto de requalificação da cozinha da associação, 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. Tramédia Teatro, Associação de Produção de Espetáculos Teatrais de Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, athbuir um subsídio
de € 960,00, à Tramédia

—

Teatro, Associação de Produção de Espetáculos Teatrais de Castelo Branco,

como comparticipação financeira destinada à aquisição de equipamento informático.
2.2.4. Rancho Folclórico Os Loureiros da Lardosa
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de€3.255,00, ao Rancho Folclórico Os Loureiros da Lardosa, como comparticipação financeira destinada à
requalificação do seu edifício sede e à aquisição de novos trajes.
2.2.5. Fábrica da Igreja Paroquial de Almaceda
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €39.975,00, à Fábrica da Igreja Paroquial de Almaceda, como comparticipação financeira destinada à
reconstrução da Capela da Nossa Senhora dos Aflitos, localizada em Rochas de Baixo, mediante assinatura
de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.6. Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 160
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 3.694,00, ao Corpo Nacional de Escutas

—

Agrupamento 160, como comparticipação destinada a

comparticipar financeiramente as obras adicionais resultantes da requalificação da sua sede, mediante a
outorga de uma adenda ao protocolo celebrado em 20/12/217.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar a
respetiva adenda ao protocolo.
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3—OBRAS MUNICIPAIS

3.1. Liberação de Cauções
3.1.1. Novo Parque da Cidade na Quinta do Chinco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4234, de 19/09/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Novo Parque da Cidade
na Quinta do Chinco, adjudicada à empresa Antônio Lopes Pina, Unipessoal, Lda. 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 1.2 liberação de caução, no dia 4 de julho 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 restituídas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, na percentagem de 30%
da caução total da obra” (€93.777,74), no valor de €28.133,32.
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 1Y liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas ao
empreiteiro, António Lopes Pina, Unipessoal, Lda, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
titulo, na percentagem de 30% da caução total da empreitada de Novo Parque da Cidade na Quinta do
Chinco, no valor de €28.133,32.
3.1.2. Construção do Centro de Apoio às Atividades da Natureza no Parque Natural do Tejo
Internacional Malpica do Tejo
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4235, de 19/09/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção,
Conservação, Reparação e Melhoramentos de Edifícios, Propriedade do Município: Construção do Centro
de Apoio às Atividades da Natureza no Parque Natural do Tejo Internacional Malpica do Tejo, adjudicada
—

à empresa Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda. Da informação consta o seguinte texto: “depois de ser
realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 1° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a
l liberação de caução, no dia 10 de julho 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 49 do mencionado diploma e serem restituidas as quantias
refidas como garantia ou a qualquer outro titulo, na percentagem de 30% da caução total da obra” (€
23.985,23), no valor de €7.195,57.

Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 1Y liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas ao
empreiteiro, Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outra
titulo, na percentagem de 30% da caução total da empreitada de Construção, Conservação, Reparação e
Melhoramentos de Edifícios, Propriedade do Município: Construção do Centro de Apoio às Atividades da
Natureza no Parque Natural do Tejo Internacional Malpica do Tejo, no valor de € 7.195,57.
—

3.1.3. Construção de Parque de Estacionamento Junto ao Largo Melvin Jones

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4257, de 19/09/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção/Remodelação
de Parques de Estacionamento para Veículos na Cidade: Construção de Parque de Estacionamento Junto

ao Largo Melvin Jones, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. 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 3,2 liberação de caução, no dia 12 de setembro de 2018, concluiu-se que se encontram
cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatàho, 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” (€14.087,54), no valor de €2.113,13.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

3•a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas ao
empreiteiro, João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, na
percentagem de 15% da caução total da empreitada de Construção/Remodelação de Parques de
Estacionamento para Veículos na Cidade: Construção de Parque de Estacionamento Junto ao Largo Melvin

Jones, no valor de€2.113,13.
3.1.4. Requalificação da Entrada Norte de Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4262, de 20/09/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestwturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Obras de Requaflilcação
Urbana em Castelo Branco: Requalificação da Entrada Norte de Castelo Branco, adjudicada à empresa

João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria para
efeitos do n.° 2 do artigo 39 do Decreto-Lei n.° 19012012, de 22 de agosto, para a 4, liberação de caução,
no dia 13 de setembro 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
Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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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” (€42.743,99), no valor de €6.411,60.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

4•a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas ao
empreiteiro, João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 15% da caução total da empreitada de Obras de Requalificação Urbana em Caste/o Branco:
Requaliflcação da Entrada Norte de Castelo Branco, no valor de € 6.411,60.
3.1.5. Construção da Entrada de Acesso ao Aeródromo de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4267, de 20/09/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção da Entrada
de Acesso ao Aeródromo de Castelo Branco, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da
informação consta o seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 39 do
Decreto-Lei n,° 190/2012, de 22 de agosto, para a 49 liberação de caução, no dia 13 de setembro 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 39 e 4.° do
mencionado diploma e serem restituídas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, na
percentagem de 15% da caução total da obra” (€73.424,95), no valor de € 11.013,74.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

42

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas ao
empreiteiro, João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 15% da caução total da empreitada de Construção da Entrada de Acesso ao Aeródromo
de Castelo Branco, no valor de € 11.013,74.
3.1.6. Requalificação da ex-EN 18 entre Alcains e Lardosa (Limite do Concelho)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4434, de 28/09/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestwturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requaliflcação da ex-EN
18 entre Alcains e Lardosa (Limite do Concelho), adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da
informação consta o seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 39 do
Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a 1. liberação de caução, no dia 3 de maio de 2018,
concluiu-se que se encontram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo
que se deverá proceder á liberação das cauções prestadas conforme previsto nos artigos 39 e 49 do
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mencionado diploma e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 30% da caução total da obra” (€98.705,35), no valor de €29.611,61.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 1,2 liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituídas ao
empreiteiro, João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 30% da caução total da empreitada de Requalificação da ex-EN 18 entre Alcains e Lardosa
(Limite do Conceího), no valor de €29.611 61.

3.1.7. Beneficiação e Pavimentação do Caminho Rural de Ligação entre a EM 525 e o Lugar de
Tripeiro
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4433, de 28/09/201 8, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestwturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção e
Conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e Florestais: Beneficiação e Pavimentação do Caminho Rural

de Ligação entre a EM 525 e o Lugar de Tripeiro, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. 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 1.2 liberação de caução, no dia 12 de setembro 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

4,0

do

mencionado diploma e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 30% da caução total da obra” (€40.967,74), no valor de €12.290,32.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 1? liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas ao
empreiteiro, João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garanfia ou a qualquer outro titulo, na
percentagem de 30% da caução total da empreitada de Construção e Conservação de Caminhos Rurais,
Agrícolas e Florestais: Beneficiação e Pavimentação do Caminho Rural de Ligação entre a EM 525 e o Lugar

de Tripeiro, no valor de €12.290,32.
3.1.8. Requalificação do Edificio dos Paços do Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4188, de 17/09/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação do Edifício
dos Paços do Município, adjudicada à empresa Encobarra

—

Engenharia, SA. Da informação consta o

seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatàrio e feita a receção

Ata n.° 24/201 8, de 12 de Outubro
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definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código
dos Contratos Púbicos”, no montante total de € 167,41.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa Encobarra Engenharia, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
—

titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, relativamente á empreitada de
Requalificação do Edifício dos Paços do Município, no montante total de € 167,41.
3.1.9. Obras deRequalificação Urbana em Castelo Branco: Pavimentação eArruamentos na Cidade
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4261, de 20/09/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Obras de Requalificação
Urbana em Castelo Branco: Pavimentação e Arruamentos na Cidade, adjudicada à empresa João de Sousa
Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte
do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções
prestadas e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do
disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de €7.509,28.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa João de Sousa Baltasar, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
titulo, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à empreitada de
Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Pavimentação e Arruamentos na Cidade, no montante
total de €7.509,28.
3.1.10. Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação da Avenida do Brasil
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação nY 4263, de 20/09/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestwturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Obras de Requafificação
Urbana em Castelo Branco: Requalificação da Avenida do Brasil, adjudicada à empresa João de Sousa
Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte
do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções
prestadas e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do
disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de €9.924,33.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa João de Sousa Baltasar, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro

Página 9/23

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à empreitada de
Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação da Avenida do Brasil, no montante total
de €9.924,33.
3.1.11. Construção do Skatepark
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4264, de 20/09/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação da Zona
de Lazer de Castelo Branco: Construção de Equipamentos de Desportos Radicais

—

Construção de

Skatepark, adjudicada ao empreiteiro António Lopes Pina Unipessoal, Lda. Da informação consta o seguinte
texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de
toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos
Púbicos”, no montante total de €613,41.
A Cámara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, ao empreiteiro António Lopes Pina Unipessoal, Lda, das quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 393.° do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à
empreitada de Requalificação da Zona de Lazer de Castelo Branco: Construção de Equipamentos de
Desportos Radicais Construção de Skatepark, no montante total de € 613,41.
—

3.1.12. Bairro das Violetas Construção de Parque Urbano
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4270, de 20/09/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Obras de Requaliflcação
Urbana em Castelo Branco: Bairro das Violetas

—

Construção de Parque Urbano, adjudicada à empresa

António Saraiva & Filhos, Lda. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações
contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverà promover-se à
liberação das cauções prestadas e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
titulo, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de €857,58.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, António Saraiva & Filhos, Lda, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, ao
abrigo do disposto no artigo 398.°do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à empreitada de Obras de
Requaliflcação Urbana em Castelo Branco: Bairro das Violetas

—

Construção de Parque Urbano, no

montante total de €857,58.

Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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3.1.13. Museu do Brinquedo (Antigas Instalações da GNR em Castelo Branco)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4271, de 20/09/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Museu do Brinquedo
(Antigas Instalações da GNR em Castelo Branco), adjudicada à empresa Construtora Jerónimo Reis &
Afonso, Lda. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte
do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à hberação das cauções
prestadas e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do
disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de €6.992,02.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda, das quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à
empreitada de Museu do Brinquedo (Antigas Instalações da GNR em Castelo Branco), no montante total de
€6.992,02.
3.1.14. Construção da Piscina de São Vicente da Beira
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4274, de 20/09/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção da Piscina
de São Vicente da Beira, adjudicada à empresa Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda. Da informação
consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a
receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se á liberação das cauções prestadas e serem restituidas
as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código
dos Contratos Púbicos”, no montante total de €3.404,99.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda, das quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à
empreitada de Construção da Piscina de São Vicente da Beira, no montante total de € 3.404,99.
3.1.15. Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Reparação de Vias e Adaptação de
Acessos para Pessoas com Mobilidade Reduzida
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n,° 4275, de 20/09/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Obras de Requalificação
Urbana em Castelo Branco: Reparação de Vias e Adaptação de Acessos para Pessoas com Mobilidade
Ata

n.°
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Reduzida, adjudicada à empresa António Sousa Baltazar & Filhos, Lda. Da informação consta o seguinte

texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de
toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos
Púbicos”, no montante total de €4.754,25.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa António Sousa Baltazar & Filhos, Lda, das quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à
empreitada de Obras de Requaliflcação Urbana em Castelo Branco: Reparação de Vias e Adaptação de
Acessos para Pessoas com Mobilidade Reduzida, no montante total de € 4.754,25.
Ponto 4

—

ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO

4.1. Lote 17. António Manuel Falcão Antunes. Unidade e Fabrico de Caixas Frigorificas e
Isotérmicas e Oficina para Respetiva Montagem, Manutenção e Reparação. Proposta de
Venda

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4485, de 03/10/2018, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, propondo a venda do Lote 17 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco, com a
área de 3.603,20 m2 ao empresário António Manuel Falcão Antunes, pelo valor de € 36,03 (€ 0,01/m2,
conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 329 do Regulamento da Área de Localização Empresarial de
Castelo Branco e nas condições previstas no artigo 379 do mesmo regulamento), para instalação de uma
unidadede fabricode caixas isotérmicas e uma oficina para a respetiva montagem, manutenção e reparação.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote 17 da Área de Localização
Empresarial de Castelo Branco, com a área de 3.603,20 m2 ao empresário António Manuel Falcão Antunes,
pelo valor de € 36,03.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente, ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a escritura de compra e venda.
4.2. Lote L-4. Beira Sumos, Lda. Autorização de Hipoteca
Pelo Senhor Presidente foi presente, para deliberação da Câmara Municipal, a informação n.° 4577, de
10/10/2018, do Departamento de Administração Geral sobre um requerimento apresentado pela firma Beira
Sumos, Lda, para autorizar a constituição de hipoteca sobre o Lote L-4 da Área de Localização Empresarial
de Castelo Branco (ALECB), às entidades, Banco BIC Português, SA, Garval
Ata nY 24/2018, de 12 de Outubro
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Mútua, SA e Fundo de Dívida e Garantias. Da informação consta a seguinte proposta: “considerando que
nos termos do n.° 9 do artigo 47.° do Regulamento da ALE, a Câmara Municipal poderá renunciar ao direito
de preferência e ao direito de reversão e que tal disposição, pressupõe, a autorização da hipoteca pelo
Órgão Executivo que, para o efeito, deverá deliberar nesse sentido, permitindo assim a hipoteca sobre o
terreno, benfeitorias e melhoramentos das futuras instalações, reconhecendo-se a subsistência da hipoteca,
mesmo em caso de reversão.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a firma Beira Sumos, Lda, constituir hipoteca
sobre o Lote L-4 da ALECB, às entidades, Banco BIC Português, SA, Garval

—

Sociedade de Garantia

Mútua, SA e Fundo de Dívida e Garantias.
Ponto 5

—

SETOR EMPRESARIAL LOCAL

5.1. Albigec, EM/SA. Relatório de Execução Orçamental

—

1.° Semestre de 2018

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório de Execução Orçamental
Albigec

—

—

1.° Semestre de 2018 da

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA, em conformidade com as

disposições legais e estatuárias sobre o dever de informação e obrigação das empresas locais aos órgão
executivos das respetivas entidades públicas participantes alínea i) do n.° 1 do artigo 44.° do Decreto-Lei
—

n.° 133/2013, de 3 de outubro, alínea e) do n.° 1 do artigo 42,° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto e alínea

o do artigo 24.° dos Estatutos

—,

que se dá como reproduzido ficando a fazer parte desta ata identificado

como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento do Relatório Sobre a Execução Orçamental
Semestre de 2018 da Albigec

—

—

1.0

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA,

deliberou, por unanimidade, dar dele conhecimento ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal,
remetendo-lhe um exemplar para o efeito.
5.2. Terras da Beira Baixa, EMISA. Relatório de Execução Orçamental 1.0 Semestre de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório Sobre a Execução Orçamenta!— 1.0 Semestre de 2018 da
Terras da Beira Baixa

—

Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial de Castelo Branco, EM/SA, em

conformidade com as disposições legais e estatuárias sobre o dever de informação eobrigação das empresas
locais aos órgão executivos das respetivas entidades públicas participantes alínea i) do n.° 1 do artigo 44.°
—

do Decreto-Lei n.° 133/2013, de 3 de outubro e alínea e) do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de
agosto—, que se dá como reproduzido ficando a fazer parte desta ata identificado como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento do Relatório Sobre a Execução Orçamenta!— 1.0
Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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Semestre de 2018 da Terras da Beira Baixa

—

Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial de Castelo

Branco, EM/SA, deliberou, por unanimidade, dar dele conhecimento ao Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, remetendo-lhe um exemplar para o efeito.
Ponto 6— URBANISMO E OBRAS PARTIcULARES

Central Solar Fotovoltaica em Couto da Travanca Castelo Branco. Eneólica— Energias
—

Renováveis e Ambiente, SA. Declaração de Interesse Público
Pelo Senhor Presidente foi presente um pedido de declaração de interesse público, apresentado pela
firma Eneólica Energias Renováveis e Ambiente, SA. Sobre o mesmo foi emitida a informação n.° 13, de
—

27/09/2018, da Divisãode Obras Particulares, que seguidamente se transcreve: NA firma ‘Eneólica Energias
Renováveis e Ambiente SA’ apresentou um pedido para a instalação de uma Central Solar Fotovoltaica em
—

Couto da Travanca, Castelo Branco. O uso pretendido conforma-se com os usos previstos no Artigo 52° do
PDM de Castelo Branco, publicado no Diário da República —1 Série B, n.° 185 de 11/08/1994, com as
-

alterações introduzidas pela Declaração (extrato) n.° 22/2017, publicada no Diário da República, 2. série
n.° 70 de ide abril de 2017, referindo que nas áreas rurais serão admitidos edificios de habitação e apoio

—

destinados exclusivamente a residênciasdos agricultores e respetivas familias, assim como dos trabalhadores
permanentes da exploração agrícola, equipamentos turísticos, instalações de apoio às atividades agrícola,
pecuária e florestal e outras edificações de reconhecido interesse público, nomeadamente de carácter
industrial, nos termos da lei em vigor. Neste contexto, mas tendo em conta: O requerimento apresentado
pela firma ‘Eneólica Energias Renováveis e Ambiente SA’, no qual justifica o seu pedido; O parecer
—

favorável condicionado da CCDR-C; O uso pretendido conforma-se com as diretrizes do PDM; A área
assinalada na Freguesia de Castelo Branco está inserida no espaço florestal ou silvo-pastoril, espaço
agricola ou agro-pastoril, zona de respeito da EN 240 e RAN, conforme plantas do PDM. No mapa de
perigosidade a referida área está localizada em zona de perigosidade elevada. No mapa de risco de incêndio
a referida área está localizada em zona de risco de incêndio médio. E dado que a pretensão se enquadra
na alínea a) do ponto 2 do Artigo 59.° do Regulamento do PDM de Castelo Branco, não se vê do ponto de
vista urbanístico inconveniente na sua implementação, desde que: Seja respeitada toda a legislação em
vigor sobre a matéria, de onde se destacam o PDM de Castelo Branco publicado no Diário da República
Série B, n.° 185, de 11/08/1994, com as alterações posteriores, servidões e restrições de utilidade pública
—

-

como RAN, IP, Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho, com as alterações posteriores; Sejam obtidos
todos os pareceres e informações das entidades intervenientes no processo de licenciamento, de onde se
destacam a CCDR-C, Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRANC), nfraestruturas
Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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de Portugal, SA, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

—

ICNF; Seja reconhecido o interesse público municipal, nos termos do disposto na alinea c) do ponto 2 do
Artigo 59.° do Regulamento do PDM. Em face do exposto e caso superiormente se concorde, julga-se de
propor-se que o executivo municipal delibere, no sentido de eventual remissão do processo para a
Assembleia Municipal, para que aquele ôrgão, delibere sobre a declaração de interesse público para o
concelho e para a freguesia em causa da instalação da unidade pretendida.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o pedido de declaração de interesse
público e remeter para apreciação e votação, pela Assembleia Municipal, o pedido de interesse público da
firma Eneólica Energias Renováveis e Ambiente, SA, para a instalação de uma Central Solar Fotovoltaica
—

em Couto da Travanca, Castelo Branco.
Ponto 7

—

SERVIÇOS MUNIcIPALIzAD05 DE CASTELO BRANCO

7.1. Fornecimento de 2,500 Contadores de Água Fria Potável com Capacidade de Telemetria.
Ratificação de Deliberação do Conselho de Administração
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 01/10/2018, para adjudicação do concurso público, referente ao Fornecimento de 2.500
Contadores de Água Fria Potável com Capacidade de Telemetria, à empresa Hubel Indústria da Água, SA,
pelo montante de € 187.500,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/07/2018, para adjudicação do concurso público, referente ao Fornecimento de 2.500 Contadores de Água
Fria Potável com Capacidade de Telemetria, à empresa Hubel Indústria da Água, SA, pelo montante de €
187.500,00, 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.
7.2. Contraordenação n.° 3112018. Hugo Lito Adriaça. Castelo Branco Aplicação de Coima
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 31/2018, instruído pelos Serviços
Municipalizados, 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, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de contraordenação competem aos
Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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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 arfigo 1 2,° e cominada pela 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 17/09/2018! seguidamente transcrita: ?or
despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na
Informação/Auto de Vistoria n.° 31)2016, contra o arguido Hugo Lito Adriaça, com morada na Travessa
António Roxo, Lote 239, 1.° dto., 6000-345 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional,
porquanto, ‘aos 28 dias do mês de junho, do corrente ano de 2018, pelas 16:41 H eu Jorge do Rosário,
funcionário, destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Travessa António Roxo, Lote
239,1 .°dto, 6000-345 Castelo Branco, tero Sr, Hugo Lito Adriaça, com residência na, Travessa António Roxo,
Lote 239, l.° dto, 6000-345 Castelo Branco, cometido a(s) seguinte(s) infração(ões): Ao efetuar o serviço de
fiscalização n.° 257199 ao cliente n.° 44302, com a água fechada por falta de pagamento desde 26/06/2018,
contador selado como n.° 255876 e a leitura de 1506 m3, constatou-se no dia 28/06/2018, que a torneira do
contador encontrava-se aberta e o selo violado, o contador apresentava a leitura de 1506 m3. Procedeu-se
à retirada do contador e o ramal foi selado com o selo n.° 38924.’ Pelo que ficou V, ExY indiciado da prática
da infração prevista na alinea 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,
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 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 dacaixadocontadore a violação dos
selos do contador ou dos medidores; (
Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada
de 29 de junho de 2018, o arguido 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 reabertura encontravase com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa
-

26/06/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 218606, com o valor de 35,64€, com data limite de
pagamento, 14/06/2018, rececionado no dia 25/05/2018; 3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.°
-

257199 no dia 28/06/2018, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 38981, que é colocado por
Ata
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estes Serviços quando executam a suspensão da água porfalta de pagamento, se encontrava violado e a
água indevidamente aberta, o contador foi retirado e o ramal selado com o selo n.° 38924. II. 1 - Pelo exposto,
consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 31/2018. 2- Segundo
o artigo 57,°do Regulamento dos ServiçosAbastecimento Público de Águaede SaneamentoÁguas 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 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 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 o arguido ser notificado: 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 a arguida 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 Hugo Lito Adriaça, arguido no processo de contraordenação n.° 31/2018, a coima de €
250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 1 2.°, do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, publicado em Diário da República, 2Y Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
Ponto 8— PATRIMÓNIO

8.1. Atualização Anual da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município com Base no Índice
de Preço ao Consumidor do Instituto Nacional de Estatística (INE). Retificação
Pelo Senhor Presidente foi presente a uma retificação à Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município,
com base no índice de preços ao consumidor publicado pelo INE, aprovada por deliberação da Câmara
Municipal, em reunião de 15 de junho de 2018, dada como reproduzida, ficando a fazer parte integrante
desta ata identificada como documentação n.° 3.
Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a retificação à Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, com base no índice de preços ao
consumidor publicado pelo INE, aprovada por deliberação da Câmara Municipal, em reunião de 15 de junho
de 2018.
8.2. Proposta de Criação Uniformizada de Preços de Entrada nos Museus da Rede Municipal
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1938, de 26/04/2018, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, exarando uma proposta de criação uniformizada de preços de entrada nos
museus da rede municipal. Da mesma consta o seguinte texto: ‘a Rede Municipal de Museus —ou de museus
sob tutela municipal

—

integra já um conjunto de equipamentos diversificado, em termos de conteúdos e

localização geográfica, que suscitarão diferentes níveis de interesse e atratividade, junto de públicos-alvo
muito heterogéneos. Atualmente não existe uniformidade de critérios de acesso ao público, uma prática
aconselhada e que, no caso da Rede Portuguesa de Museus, está definida através da Lei n.° 47/2006, de
19 de agosto, que aprova a Lei Quadro dos Museus Portugueses. O Artigo 55.° (Custo de Ingresso) da Lei n.°
47/2006, de 19 de agosto, define no seu ponto 3 que devem serestabelecidos custos de ingresso diferenciados
e mais favoráveis em relação, nomeadamente, a jovens, idosos, famílias e estudantes. O ponto 4 da mesma
lei estabelece que os museus que dependem de pessoas coletivas públicas devem facultar o ingresso
gratuito durante tempo a estabelecer pelas respetívas tutelas. Assim, propõe-se: 1. Em qualquer
equipamento da Rede Municipal de Museus ou de museus sob tutela municipal um grupo é um conjunto
—

—

igual ou superior a 12 (doze) pessoas que visitam, em simultâneo, o mesmo equipamento; 2. Os preços de
Ingresso/Entrada propostos para cada equipamento são os que a seguir se apresentam.
Casa da Memória da Presença Judaica
Geral: 1,50€;
Seniores (+ de 65 anos): 0,75 €;
Grupo (12 ou mais pessoas em visita simultânea): 0,75€;
Estudantes: Entrada gratuita (mediante apresentação de
cartão de Estudante válido)
Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco
Geral: 1,50€;
Grupo (12 ou mais pessoas em visita simultânea): 0,75€;

Centro de Cultura Contemporânea
Geral: 3,00€;
Seniores (+ de 65 anos): 1,50 €;
Grupos (12 ou mais pessoas em visita simultânea): 1,50€;
Estudantes: Entrada gratuita (mediante apresentação de
Cartão de Estudante válido)
(*)

Seniores (+ de 65 anos): 0,75€;
Estudantes: Entrada gratuita (mediante apresentação de
cartão de Esludante válido)
( Há lugar a pagamento de Ingresso/Entrada apenas e só nos casos em que o visitante faz o percurso museológico, ou
seja, quando visitar o centro de Interpretação do Bordado de castelo Branco.
Não será aplicada qualquer tarifa ás pessoas/visitantes que se dirijam, apenas e exclusivamente, á sala onde funciona a
Oficina-Escola (para se salvaguardar a possibilidade de fazer encomendas sem encargos)
—

Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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Museu do Canteiro
Geral: 100 €;
Seniores (+ de 65 anos): 050€;
Grupo (12 ou mais pessoas em visita simultânea): 0,50€;
Estudantes: Entrada gratuita (mediante apresentação de
Cartão de Estudante válido)

A>
/

Museu Cargaleiro
Geral: 2,00 €;
Seniores (+ de 65 anos): 1,00 €;
Grupos (12 ou mais pessoas em visita simultânea): 1,50€;
Portadores do Centro Card: 1,50€
Estudantes: Entrada gratuita (mediante apresentação de
Cartão de Estudante válido)

Museu Francisco Tavares Proença Júnior
Geral: 3,00€;
Grupos (12 ou mais pessoas em visita simultânea): 1,50€;
Estudantes: 1,50€ (mediante apresentação de Cartão de
Estudante válido)

Visitas de Estudo: Entrada Gratuita

Jardim do Paço
Geral: 2,00€;
Seniores (+ de 65 anos): 1,00€;
Grupo (12 ou mais pessoas em visita simultânea): 1,00€;
Crianças até 10 anos: Entrada Gratuita;
Visitas de Estudo: Entrada Gratuita

Museu dos Têxteis
Geral: 1,00€;
Seniores (+ de 65 anos): 0,50€;
Grupo (12 ou mais pessoas em visita simultânea): 0,50€;
Estudantes: Entrada gratuita (mediante apresentação de
Cartão de Estudante válido)

Seniores (+ de 65 anos): 1,50€;
Portadores Cartão Jovem: 1,50€;

3. A presente proposta preconiza, pela primeira vez, a cobrança de Ingresso/Entrada no Museu dos Têxteis
e no Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco, acautelando-se, no entanto, a distinção entre
o espaço museológico e a Oficina-Escola/Loja; 4. Em dois dos equipamentos por uma questão de procura
—

de equilíbrio entre espaços museológicos os preços propostos implicam uma subida do Ingresso/Entrada.
—

É o caso do CCCCB: propõe-se 3,00 €/Bilhete Geral, sendo atualmente de 2,00€; É igualmente o caso da
Casa da Memória da Presença Judaica: propõe-se 1,50 €/Bilhete Geral, sendo atualmente de 1,00€; 5. Os
bilhetes para Seniores e Grupos são estabelecidos de acordo com o mesmo critério para os diversos
equipamentos, ou seja, redução de 50% relativamente ao preço da Entrada Geral; 6. O Bilhete para Grupos
respeita, igualmente, ao mesmo número de visitantes: 12 pessoas ou mais em visita simultânea; 7. Dada a
política de preços praticada que já discrimina favoravelmente as crianças e/ou estudantes, bem como os
—

seniores não se considera necessária a criação de um Bilhete Família. (Uma família com filhos por serem
—

—

crianças e/ou estudantes

—

ou ascendentes a cargo

—

seniores

—

beneficia já dos descontos definidos; 8,

Propõe-se, ainda, que durante as manhãs do 1.° domingo de cada mês as visitas a qualquer um destes
equipamentos sejam gratuitas (desde a abertura até ás 13h00). 9. Propõe-se, finalmente, que
casos acima mencionados, para os quais estão estipulados tarifários especiais
1

—

—

salvo os

o pagamento de

Ingresso/Entrada seja uma prática aplicada a todos os visitantes, já que geralmente são os visitantes com
maior poder aquisitivo porque com maiores habilitações académicas e/ou profissionais
—

—

os que relevam

maior capacidade organizativa e, consequentemente, entre os quais se verifica maior número de pedidos
de entrada gratuita.” Pelo Senhor Presidente foi ainda proposto o dia 1 de janeiro de 2019 como a data
definida para a entrada em vigor dos novos preços.
Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida para sugerir que o preço da entrada no Museu
Francisco Tavares Proença Júnior fosse alterado para € 200, de modo a ficar equiparado ao custo dos
bilhetes de entrada no Museu Cargalefro e Jardim do Paço. O Senhor Vereador Jorge Carrega Pio referiu
que o preço proposto para o Museu Francisco Tavares Proença Júnior terá levado em conta um conjunto
de dinâmicas e situações que não são as mesmas do Museu Cargaleiro ou do Jardim do Paço, dando como
exemplo os custos com os recursos humanos. O Senhor Presidente também fez alusão à tradição do custo
dos bilhetes de entrada no Jardim do Paço que sempre tiveram um preço baixo. Disse ainda que poderia
até parecer que estavam a valorizar mais um equipamento do que outro, mas que isso não correspondia á
verdade e acrescentou que para os turistas essa situação passava despercebida. Informou ainda que a
cobrança dos bilhetes no Museu Cargaleiro era feita pela Albigec, EM/SA. O Senhor Vereador Carlos de
Almeida retorquiu que o protocolo de transferência do Museu Francisco Tavares Proença Júnior previa a
transferência de dinheiro pelo aspeto dos recursos humanos e o Senhor Presidente contrapõs que o
dinheiro transferido no âmbito daquele protocolo prevê o preço histórico dos bilhetes.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a criação uniformizada dos preços de entrada nos museus da rede municipal nos valores e nos
moldes constantes da informação acima transcrita.
Mais deliberou a entrada em vigor dos novos preços no dia 1 de janeiro de 2019.
Ponto 9

—

CONTABILIDADE

9.1. Reposição e Constituição de Fundo de Maneio do Parque Auto para o Ano de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.°4351,de 25/09/2018 da Divisão de Manutenção de
Espaços Verdes e Qualidade de Vida, exarando uma proposta de reposição do fundo de maneio, do sector
de Parque Auto, criado por deliberação da Câmara Municipal de 05/01/2018 e autorizado ao trabalhador
José Carlos Gomes Lopes e de criação de um novo fundo, com os mesmos pressupostos e valores do
anterior, em nome do trabalhador António José Martins Roque. Os pressupostos são os seguintes:
António José Martins Roque
01.02102.01.02.02 (Combustíveis)

€200,00

01.02/02.02.10 (Transportes)

€100,00

01.02/02.02.25 (Inspeção de Viaturas)

€300,00

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do Artigo 1 e do Artigo VI do
Regulamento Interno, aprovar a proposta de reposição do fundo de maneio, do sector de Parque Auto,
Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro
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criado por deliberação da Câmara Municipal de 05/01/2018 e autorizado ao trabalhador José Carlos Gomes
Lopes e de criação de um novo fundo, com os mesmos pressupostos e valores do anterior, em nome do
trabalhador António José Martins Roque: 01 .02/02.01 .02.02 (Combustíveis), no montante de € 200,00;
01 .02/02.02.10 (Transportes), no montante de € 100,00; e 01 .02/02.02.25 (Inspeção de Viaturas, no
montante de €300,00
9.2. 17.a Alteração ao Orçamento e 17? às Grandes Opções do PlanoI2OlS

Pelo Senhor Presidente foram presentes a l7.a Alteração ao Orçamento e a 17.a às Grandes Opções do
Plano/2018, respetivamente, nos valores de € 159.00000 e 192.000,00, nos reforços e nos valores de
€89.000,00 e €262.000,00, nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento
Ponto 10— 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 €6.582,95.
Deolinda Dias Pinheiro
Florentino António Rodrigues Botas

26,64 Maria Rosalina Lourenço Nunes
6,00 António Roque Martins

863

2831 Alfredo Madins Nunes

114,29

24,08 Manuel Afonso

9,71

Maria dos Anjos Patricio Botas

54,83 Deolinda de Jesus Afonso

José Manuel Gamel

25,68 João Dias Gonçalves

11,72 José Joaquim Jorge

11,14

Lúcia Sanches Pereira

54,92 Silvina de Jesus Roque

24,11 Maria José Jorge Marques

28,31

Arménio Pereira Tabarra

7,87 João Rodrigues Martins

9,65 Josefa Vaz dos Santos Jorge

6,66 Manuel dos santos Almeida

45,59
27,56

Maria Alice Trindade Maria

18,26 Adriana Folgado

Amélia da Conceição Fradique

22,55 Hélder de Deus de Oliveira Alves

José Marlins

35,57 João Antunes Vilela

36,26 João Dias Antunes

42,68

Herminia Maria Jorge Marlins

34,33 Maria da Luz CaNalho Henriques

1356 Margarida Braz de Oliveira Ramalhinho

79,48

ldana do Carmo

10,37 Maria Nabais de Jesus Farinha

17,79 Manuel Trindade Ramalhinho

27,15

António Luis

14,81

30,87 Maria dos Anjos Felipe Gonçalves santos

33,01

31,43 Ilda Augusta Ramalho

13,21

48,15 João António Duarte

12,92

Maria Nunes Camilla

Isilda Bispa dos santos

9,10 José Carlos Gonçalves de Sousa

Maria Lopes Marcelino

12,00 Maria Anunciação Marques Goulão

José Alberto Nepomuceno Saraiva

8,32 Francisco dos santos Goulão

46,88 José dos Santos Rito

3039

2,88 Maria de Lurdes Vaz Matos

23,23 Emilia Rodrigues Gonçalves

5,83
37,44

Maria de Lurdes da Conceição Serra

1356 Jaquelina Maria Antunes

34,63 silvia Maria Ribeiro

Maria Emífla vilela Femandes

12,26 simão Francisco Lourenço

40,54 Ermelindo Manuel Casimiro

24,53

João Afonso da Silva

16,40 Maria Amélia Magueijo Castela

18,47 Maria Pinheiro Aires dos santos

62,33

Isilda Beirão

14,30 João Ribeiro da Cruz

Carolina Mendonça

16,63 Maria Catarina

Manuel Baltazar
Maria Odete Martins Mendes

7,35 Saudade Morgado Dias Damas
36,90 António Damas

Ata n.° 24/2018, de 12 de Outubro

3,78 Maria da Conceição

37,19

47,18 Francisco Hipólito Mineiro

46,26

9,52 Isolina Marques Caldeira

2080

82,43 Alexandre Correia de Oliveira

20,77

Página 21/23

4

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Manuel Seq’jeira Pereira

27,32 Uda Nunes Batsla

9,83 Maria de Lourdes dos Re e SUva Duarte

43,70

NtaArgela de Jesus Nunes

44,30 Mara dos Anios Nunes Rodrues

6,84 Luciano Candeias Duarte

24,52

Joaquim da Silva

47,83 Maria Rosa Alves

11,24 Isidro Ribeiro de Almeida

77,12

Maria do Rosárto Alves

14,84 Abilio Mateus

67,08 Maria Benedfta dos Santos Sequeira

37,80

24,17 Juliana Rosa Soares Conceição

24,37

Otil’m Verissimo dos Santos Correia

6,99 Maria José

Josë Maria de Carvalho Correia

21,68 Joaquim Caetano

Maria José Vieira Rodrigues

42,50 Emilia Roque Gonçalves

Idite Lopes Poças de Sousa

10,08 José Rodrigues Marlins

Luis Galvão Esleves

6,52 Delminda Amélia Roque

4.49 Maria da Conceição dos Santos Proença
19,73 Pedro Carvalho

4.30

1,78 Ludovina Maria Montoto Barata da Silva

18.35

1581

38.40

17,53 Luis dos Ramos Simão

Enarácia Maria dos Santos

94,50 José Jerónimo

Joaquina Maria

11,02 Conceição Rodri9ues Fortunalo

52,36 Maria Isabel Barroso

Elvira Maria Pires

38,42 Emidio Rodrigues Marlins

23.46 Maria da Piedade de Ascensão Atalaia

Angelina Marques

44,11 Gregória Milheiro Barroso

106,52 Maria da Conceição Afonso dos Santos

Maria da Silva Salavessa

16,13 José Aristides do Espirito Santo Novo

Maria do Rosário

22,91 Maria da Piedade dos Santos Barata
68,50 José Francisco

António Munes Pires Morão

24,11 Maria de Jesus Miguel

Otilia Ascensão de Matos Morão

23,83 José Vicente Rodrigues

11.84

12V José António da SJva

Maria Helena Mergulho Esteves

Emilia de Jesus

3.65

Mário dos Santos Marques

14149 António Infante Mendes Amaral

70.52
27,26

6.70 Afonso Eusébio dos Santos

8,58
25,25

16,73 Otífla Nunes Rodrigues da Conceição

35,57
51,05

6,57 Raúl Joaquim da Conceição
6,33 António Alberto da Fonseca Ramos
17,51

5,13

2,73

Maria José Mariano da Rosa

41,13

Maria Lúcia Pires Esteves

40.16

Maria Amélia Carreiro Pires A. Ribeiro

41,84 Maria Salomé Moreira dos Santos

João Nunes Lourenço

10,20 Rosa de Jesus Martins

25,29 Herminia de Jesus Ferreira Cabeças

25,57

Maria Vieira da Silva

11,09 Maria do Rosário

12,59 José Salvado Ferreira

40,10

Maria Celeste da Silva Gamas

8,84 Isabel Maria Choucha

3,81

34,10 Maria dos Anjos Munes Rodrigues

23,74

14,09 António Pires dos Santos

24,91 Joaquina da Silva Barbosa

73,16

Maria Capitolina Cleto Ferreira

10,31

41,84 Maria da Conceição Rei Valério Gonçalves

7,88

Maria do Céu Salgueiro Barata

18,65 Maria José Duarte

10,24 José Fernando Ribeiro Gonçalves

4,79

ChIa Sousa

11,96 MariadaConceiçãofirmino

51,88 Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues

Francisco Miranda Alves

79,55 lsmael C-onçatves

10.71

41.00 Mariana de Jesus dos Santos

24,28 João Afonso

Maria da Piedade Costa

Maria da Conceião Agostinho
José Martins
Maria Nasmento Conceição Carrro
Joaquim Barata Barreto
Elisia dos Santos Farronta

Cecilia Joaquim Marques Luis

.

162.66 Maria CelesteJoaquina Carneiro
61.01 Emilia Joaquim Fernandes Nunes
4,68 Maria da Conceição Duarte Canhoto

1746

Maria Rosà!ia Rodrues

59,94
33,63

7,72 Josefa D’Ascensão Diogo Peres

22,59

58,47 José Ribeiro Peres

26,60

20.23 Zulmim de Jesus Gonçalves

54,53

37,49 Manuel Machado Trindade Canhoto

11.85 Maria José Vaz

Feticia dos Santos Lopes

16,75 Fernando Mendes de Almeida

15.52 José Tenta Bicho

12,97

Joaqura Marta Florenço

26,47 Antonio Afonso Lopes Rodrigues

12.39 Maria do Céu Gil Gaspar

30.75

46.94 Francisco Ivo

35,08

37.91 José Roque Gonçalves

10,71

14,06 Maria Odeie Castelo de Oliveira

37,07

22,31 Manuel Duarie Semião

80,35

André Marques Serrasqueiro
Ncémia Rosa Patrido
Maria Júlia Aniunes Ribeiro
Eugénio Lopes Luis

4.01

Leonor Maria Mandes

34,42 Maria Amónia Ferreira Freitas Roo
8,87 Maria da Conceição dos Santos
134,71

Inês Pires Correia

6,48

Maria do Rosário dos Santos

57,74 Augusta Mateus

74,81 Maria da Luz de Jesus Nascimento Alves

Maria Emilia Roque

41,11

Ilda Maria dos Santos

43,39 José Amam Cajado

37,50

Domingos Esteves Pires

10,51

Ascensão da Costa Luis

11,66 João Nunes Lourenço

24,84

Ana Conceição Henriques

60,89 José Albano Nunes Pires

Laura Maria Ribeiro Ramos Rosa

51,18 Maria José Maruns

18,11

Margarida de Jesus Moura Amaral

107,39 Maria José Moura Pires

3,12

30,80
22,25

Manuel Lopes Rosa

10,45 Mariana da Silva Ramalhinho Pereira

84,35 Alberto de Jesus Tomaz Pires

75,05

Maria Vicência Diabão

22,45 Maria Barata

21,92 João António Martins

39,53
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Francisco José Pestana Sardinha

21,51 Cesatina Gcnçaes M. Uberato

29,52 Maria de Lourdes D’ Azevedo Alvas

12,07

Antônio João Pardal de Sá

1359 Leopoldina Maria Apolinádo Munes

30.86 Maria Hermínia Estavas

51,17

Mada José Barata L. Mandes Silva Pires

Ponto 11

—

228,46

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 06/09/2018:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 31.531 .026,03
€7.958,47

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 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
30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Roberto
Antônio Reixa Nabais, que a secretariei
O Presidente da Câmai
O Secretário
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