CÂMAit MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATA N.°29

REUNIÃO ORDINÁRIA —7 DEZEMBRO 2018

CÂMA MUNICIPAL DE CASTELO BNCO
ATA N.°29
Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, na sala privada de reuniões dos Paços do
Município, por convocação ordinária, reuniu a Câmara Municipal sob a Presidência do Senhor Presidente
Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues
Alves e os Senhores Vereadores Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues
Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista não esteve presente por se encontrar em gozo de
período de férias,
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 inicio ao período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores
Vereadores.
O Senhor Vereador Carlos Almeida usou a palavra para propor um voto de pesar em memória do
professor Joaquim Leonardo Martins, membro da Assembleia Municipal de Castelo Branco, falecido no dia
5 de dezembro, recordando-o em três dimensões: a de humanista, a de pedagogo e a de militante político.
Na sua dimensão de humanista, recordou o seu envolvimento nas causas sociais, manifestado de diferentes
maneiras, em diferentes períodos da sua vida. Na sua dimensão de pedagogo, recordou o professor, o seu
trabalho como responsável pela Escola Afonso de Paiva e a estima que amigos, funcionários e docentes lhe
dedicavam. Na sua dimensão de militante político, descreveu-o como uma pessoa capaz de encetar
conversas francas, com um grande senso de liberdade e tolerância, capaz de ver outros pontos de vista. O
Senhor Presidente também expressou a sua concordância ao voto de pesar, mas disse que o seu desejo
era ir mais longe e atribuir ao professor Joaquim Leonardo Martins de quem foi aluno—, a título póstumo,
—

a medalha de ouro da cidade, pelas suas qualidades humanas e políticas. O Senhor Vereador Carlos
Almeida, novamente, usou a palavra para referir mais três assuntos. Primeiro sobre a preocupação
generalizada que, desde os deputados à Assembleia da República, a presidentes de câmaras municipais e
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juntas de freguesias, foi manifestada pelas noticias que circulam sobre uma redução significativa dos
horários de funcionamento dos postos da GNR em várias localidades do país, frisando que o motivo da sua
preocupação não era o encerramento, mas sim a redução significativa dos horários de funcionamento dos
postos da GNR nas freguesias rurais. O Senhor Vereador quis saber se o Senhor Presidente confirmava
essa informação. Referindo-se à Bibhoteca Municipal, indagou sobre qual era o programa cultural para o
ano de 2019 e qual tinha sido a verba gasta para aquisição de novas edições de livros, O Senhor Vereador
Hugo Reis Lopes usou a palavra para perguntar ao Senhor Presidente se iria fazer alguma intervenção
pública sobre a redução de€ 800.000,00 no orçamento da Unidade Local de Saúde (ULS) para 2019 e se
estavam em causa postos de trabalho. Referindo-se ao assunto da GNR e dos postos territoriais, o Senhor
Presidente respondeu que jà havia falado com o Senhor Comandante Distrital da Guarda Nacional
Republicana e que ele lhe explicou que as rondas da GNR nas freguesias rurais estavam a ser
reorganizadas, com os objetivos de aumentar o número de agentes para as patrulhas e a aproximação da
GNR ás populações e garantiu que não iriam ser encerrados postos territoriais. Quanto ás questões sobre
a Biblioteca Municipal disse que iria tratar de que as informações solicitadas fossem facultadas aos
Senhores Vereadores do PSD. Referindo-se ao assunto da ULS, colocado pelo Senhor Vereador Hugo
Lopes, informou que nada estava posto em causa e manifestou que estava sempre contra estas reduções,
tendo em conta os bons resultados administrativos apresentados sempre pela ULS. O Senhor Vereador
Carlos Almeida tomou a palavra para afirmar que dizer-se que os postos territoriais da GNR não encerrarão
era semântica, um dado factual. O Senhor Presidente respondeu que a semântica era do Senhor Vereador
e que a questão em causa era: ter os guardas fechados dentro dos postos ou promover a sua saida; ou
acreditar-se nos objetivos que o SenhorComandante se propunha atingir. Confessou que queria acreditar na
reorganização que o Senhor Comandante Distrital estava a promover, ao juntar guardas de vários postos
territoriais, de modo a permitir fazer-se mais rondas. O Senhor Vereador Carlos Almeida afirmou estar a
favor das rondas, contudo expôs a ideia de que toda esta reorganização se prendia com afalta de efetivos
da GNR. O Senhor Presidente perguntou ao Senhor Vereador Carlos Almeida se sabia quando é que tinha
havido a maior perda de efetivos na GNR. O Senhor Vereador Carlos Almeida respondeu que tinha sido
aquando da última bancarrota de Portugal. O Senhor Presidente disse que acha que a política não se deve
meter nas questões técnicas, O Senhor Vice-Presidente tomou a palavra para dizer que era normal haver
sempre uma relutância em relação às mudanças e que ficarcircunscritos a uma opinião é complicado, mas,
focou, que a presença dos guardas no terreno tem sempre um impacto dissuasor.
Não havendo outros pedidos de intervenção,o SenhorPresidente deu por encerrado operíodo antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos da reunião da Câmara Municipal para o período da ordem do dia.
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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 16 de novembro de 2018
(Ata n.° 28), que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 2.156.27, ao Agwpamento de Escolas Afonso de Paiva

—

Castelo Branco, como apoio financeiro

destinado ao pagamento de duas tarefeiras durante o ano letivo 2018/2019, nas localidades de Salgueiro
do Campo e Sarzedas.
2.1.2. Agrupamento de Escolas Nuno Álvares Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à
Agrupamento de Escolas Nuno Álvares Castelo Branco, um subsidio de € 2.835,00, como apoio financeiro
—

para a limpeza do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica Faria de Vasconcelos.
2.1.3. Instituto Politécnico de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente1 a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, ao Instituto
Politécnico de Castelo Branco, um subsidio de € 18.000,00, como apoio financeiro ao funcionamento dos
laboratórios do CATM Associação Centro Apoio Tecnológico Agro-Alimentar Castelo Branco, mediante
—

assinatura de protocolo que vigorará por periodo de um ano.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
protocolo.
2.1.4. Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 4.252,33, à Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo, conforme estipulado na Cláusula
4, do protocolo celebrado em 18 de abril de 2013.
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. Associação Criativa e Cultural da Rapoula
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Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à
Associação Criativa e Cultural da Rapoula, um subsidio de € 4.450,00, como apoio financeiro à
requalificação da Capela de São Paulo, em Rapoula.
2.2.2. Associação Desportiva de Caça e Pesca de Estalos de Cima
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à
Associação Desportiva de Caça e Pesca de Escalos de Cima, um subsídio de € 7.000,00, como apoio
financeiro à vedação de terreno da reserva de caça da associação.
2.2.3. Cruz Vermelha Portuguesa

—

Delegação Distrito Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à Cruz
Vermelha Portuguesa

—

Delegação Distrito Castelo Branco, um subsídio de € 1.845,00, destinado a

comparticipar obras de melhoria das suas instalações.
2.2.4. Associação Casa da Escola de Vale da Pereira
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à
Associação Casa da Escola de Vale da Pereira, um subsídio de €8.000,00, destinado a comparticipar obras
de requalificação do seu edifício sede.
Ponto 3— OBRAs MuNIcIPAIS
3.1. Requalificação da ex-ENI8 entre Alcains e Lardosa (Limite do Concelho). Conta Final de
Empreitada

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5498, de 03/12/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401.0
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada de Requaliflcação
da ex-ENI8 entre Alcains e Lardosa (Limite do Concelho), adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar,
SA. Os trabalhos realizados totalizaram o montante de € 954.285,72, mais IVA à taxa legal em vigor e
evidenciaram trabalhos a menos no valor de €65.535,62, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao
valor de adjudicação de € 1.019.821,34, mais IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada de Requahficação

da ex-ENI8 entre Alcains e Lardosa (Limite do Concelho), adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar,
SA, realizada pelo montante de € 954,265,72, mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a
menos no valor de €65.535,62, mais IVA à taxa legal em vigor.
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3.2. Instalação do Centro de Oportunidades Sociais do Moinho Velho. Repartição de Encargos
Plurianuais
Pelo Senhor Presidente foi presente a sua proposta que, seguidamente, se transcreve: “nos termos da
alínea c) do n.° ido artigo 6.° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, do artigo 12.° do
Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, dos n.°s 1, 2 e 6 do artigo 22.° do DecretoLei n.° 197/99, de 8 de junho, proponho que a Câmara Municipal delibere e submeta à aprovação da
Assembleia Municipal a seguinte assunção de compromissos anuais referentes ao procedimento:
2018
Instalação do Centro de Oportunidades Sociais do
Moinho velho

€29 33

2019

s

€ 1.446.430,81

2020
*

€1.125.313,14

Total
*

€2.659.751,22

*

Valores com IVA

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a assunção de compromissos plurianuais
referentes ao procedimento de Instalação do Centro de Oportunidades Sociais do Moinho Velho, no
montante total de €2.659.751,22, IVA incluido, repartidos pelos anos de 2018, 2019 e 2020.
Mais, deliberou remeter a presente proposta de assunção de compromissos plurianuais, à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação.
Ponto 4

—

ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO

4.1. Lote 157. Aluminalbi, Unipessoal, Lda. Constituição de Hipoteca
Pelo Senhor Presidente foi presente, a informação n.° 9612, de 26/11/2018, do Departamento de
Administração Geral, sobre um requerimento apresentado pela firma Aluminalbi, Unipessoal, Lda, para
autorizar a constituição de hipoteca sobre o Lote 157 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco
(ALECS), ao Montepio Geral. 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 Aluminalbi, Unipessoal, Lda, a
constituir hipoteca sobre o Lote 157 da ALECB, ao Montepio Geral.
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4.2. Reserva de Lotes. Prorrogação de Prazos
4.2.1. Lotes 58 e 64. A. Gaudêncio Ferreira & Filhos, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, a informação n.° 5484,
de 03/1 2/201 8, do Senhor Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da firma
A. Gaudêncio Ferreira & Filhos, Lda, para prorrogação do prazo de reserva de dois lotes na Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB). Da informação consta a exposição e o parecer
seguintes: “1. Em 12.02.2015, a empresa A. Gaudéncio & Filhos, Lda. requereu a reserva de dois lotes de
terreno na Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB), onde se propunha instalar uma
Unidade para Fabricação de Alimentos para Animais; 2. Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi
atribuído à empresa requerente a reserva dos lotes

n?

58 (área de 2.216,60 m2) e n.° 64 (área de 2.446,35

m2) da ALECB, para a instalação de uma Unidade para Fabricação de Alimentos para Animais. A reserva,
com as respetivas condições, foi notificada à requerente pelo oficio n.° 1875, de 24.02.2015. O Órgão
Executivo tomou conhecimento na reunião de 06.03.2015. 3. Desde então, a empresa não concretizou
qualquer iniciativa no sentido de formalizar o processo de instalação no prazo estabelecido e oportunamente
comunicado. 4. Em 25.09.2018, a Câmara Municipal, através do oficio n.° 7573, notificou a empresa A.
Gaudêncio & Filhos, Lda. do projeto de decisão para Revogação de Despacho que autorizou a reserva dos
lotes n.°s 58 e 64 da ALECB, nos termos e para os efeitos do artigo 122.° do Código do Procedimento
Administrativo. 5. A empresa apresentou contestação, em termos de audiência de interessados, solicitando
a prorrogação de 12 meses para a concretização do processo de instalação. Atendendo à exposição supra,
é parecer do signatário propor ao Sr. Presidente da Câmara que se mantenha a atual reserva dos lotes de
terreno n.° 58 e n,° 64 da ALECB, com vista à instalação de uma Unidade para Fabricação de Alimentos
para Animais subordinada, no entanto, ás seguintes condições: o prazo para apresentação, nesta Câmara
Municipal, do processo de licenciamento das instalações a edificar é de 120 dias, a contar da receção do
presente; o incumprimento daquele prazo determinará a revogação da reserva efetuada.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação da reserva dos lotes nY 58
(com área de 2.216,60 m2) e n.° 64 (com a área de 2.446,35 m2) da ALECB, à empresa A. Gaudêncio &
Filhos, Lda, para a instalação de uma unidade para fabricação de alimentos para animais, pelo prazo de
mais 120 dias.
4.2.2. Lote 180. António Carlos Salgueiro da Conceição
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, a informação n.° 5485,
de 03/12/2018, do Senhor Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da firma
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António Carlos Salgueiro da Conceição, para prorrogação do prazo de reserva de um lote na Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB). Da informação consta a exposição e o parecer
seguintes: Ul. Em 19.02.2010, o empresário António Carlos Salgueiro da Conceição requereu a reserva de
um lote de terreno na Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB), onde se propunha
instalar uma Oficina de Pintura e Chapa de veículos automóveis; 2, Por despacho do Sr. Presidente da
Cãmara, foi atribuido à empresa requerente a reserva do lote n.° 180 (área de 900 m2) da ALECB, para a
instalação de uma Oficina de Pintura e Chapa de veículos automóveis, A reserva, com as respetivas
condições, foi notificada ao requerente pelo oficio n.° 10823, de 15.12.2010. O Órgão Executivo tomou
conhecimento na reunião de 15.12.2010; 3. No seguimento deste processo, a empresa requereu o
licenciamento de obras a realizar no lote n.° 180 da ALECB, em 11.03.2011, tendo sido iniciado o Processo
CP-EDI n.° 13/2011; 4. Após diferentes desenvolvimentos, foi declarada acaducidadeda comunicação Prévia,
em despacho de 15.07.2014: 5. Desde então) a empresa não concretizou qualquer iniciativa no sentido de
formalizaro processo de instalação no prazo estabelecido e oportunamente comunicado. 6. Em 25.09.2018, a
Câmara Municipal, através do ofício n.° 7601,notificou o empresário António Carlos Salgueiro da Conceição
do projeto de decisão para Revogação de Despacho que autorizou a reserva do lote n.° 180 da ALECB, nos
termos e para os efeitos do artigo 1 22° do Código do Procedimento Administrativo. 7.0 empresário apresentou
contestação, em termos de audiência de interessados, solicitando a convalidação da reserva do Lote n.° 180.
Atendendo à exposição supra, é parecer do signatário propor ao Sr. Presidente da Câmara que se mantenha
a atual reserva do lote de terreno n.° 180 da ALECB, com vista à instalação de uma Oficina de Pintura e
Chapa de veículos automóveis subordinada, no entanto, às seguintes condições: o prazo para apresentação,
nesta Cámara Municipal, do processo de licenciamento das instalações a edificar é de 120 dias, a contar da
receção do presente: o incumprimento daquele prazo determinará a revogação da reserva efetuada.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação da reserva do Lote n.° 180 (com
a área de 900 m2) da ALECB, ao empresário António Carlos Salgueiro da Conceição, para a instalação de
uma oficina de pintura e chapa de veículos automóveis, pelo prazo de mais 120 dias,
4.3. Revogação de Reserva de Lotes
4.3.1. Lote 8. Henrique Santiago, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, a informação n.° 5485,
de 03/12/2018, do Senhor Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da firma
António Carlos Salgueiro da Conceição, para revogação de reserva de um lote na Área de Localização
Empresarial de Castelo Branco (ALECB). Da informação consta a exposição e o parecer seguintes: “1. Em
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31.082005, a empresa Henrique Santiago, Lda. requereu a reserva de um lote de terreno na Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB), onde se propunha instalar uma Unidade Industrial de
Lacticínios (leite e derivados); 2. Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi atribuido à empresa
requerente a reserva do lote n.° 8 (área de 3.118,10 m2) da ALECB, para a instalação de uma Unidade
Industrial de Lacticinios (leite e derivados). A reserva, com as respetivas condições, foi notificada à
requerente pelo ofício n.° 11737, de 27,09.2005. O Órgão Executivo tomou conhecimento na reunião de
07.10.2005.3. Porquanto a empresa não concretizou qualquer iniciativa no sentido de formalizaro processo
de instalação no prazo estabelecido e oportunamente comunicado, foi proposta uma Revogação de Lote, a
qual foi comunicada através do oficio n.° 2617 de 17.03,2014. 4. No entanto, a empresa solicitou a
manutenção da reserva, justificando as boas perspetivas comerciais, pelo que se procedeu a uma nova
reserva, que foi notificada à requerente pelo oficio n.° 3475, de 09.04.2014. O Órgão Executivo tomou
conhecimento na reunião de 17.04.2014. 5. Apesar disso, a empresa não concretizou qualquer iniciativa no
sentido de formalizar o processo de instalação no prazo estabelecido e oportunamente comunicado. 6. Em
25.09.2018, a Câmara Municipal, através do ofício n° 7576, notificou a empresa Henrique Santiago, Lda. do
projeto de decisão para Revogação de Despacho que autorizou a reserva do lote n.° 8 da ALECB, nos
termos e para os efeitos do artigo 122.° do Código do Procedimento Administrativo. 7. A empresa não
apresentou contestação, em termos de audiência de interessados. 6. Atendendo à exposição supra, é
parecer do signatário: a. A iniciativa de instalação de uma Unidade Industrial por parte da empresa Henrique
Santiago, Lda, na ALECB, iniciada no ano 2005, não foi concretizada em tempo oportuno; b. Nos termos do
Regulamento do ALECB, aprovado em Assembleia Municipal de Castelo Branco, na sua sessão ordinária
de 22.12.2013,0 incumprimento dos prazos máximos para início ou conclusão das construções a erigir, seis
meses e dois anos, respetivamente, dá origem à resolução do contrato de compra e venda que implica a
imediata reversão do lote de terreno à posse da Câmara Municipal, perdendo o adquirente, a favor da
Câmara Municipal, apreço ou parte do preço que haja pago, bem como as benfeitorias que tenha implantado
no lote e que não possam retirar-se sem dano; c. No caso vertente não houve a transmissão do lote de
terreno e, tão só, um ato de reserva; d. Nos termos do n.° 1 do Artigo 140.° do Código do Procedimento
Administrativo, os atos administrativos são livremente revogáveis, exceto quando forem constitutivos de
direitos ou interesses legalmente protegidos; e. No caso vertente, o ato de affibuição da reserva do lote n.°
8 da ALECB é precário por natureza, por se encontrar condicionado ao cumprimento do prazo para
apresentação do projeto e, consequentemente, à construção das instalações previstas, podendo assim ser
livremente revogável. Assim, propõe-se ao Sr. Presidente da Câmara que sejam desenvolvidos os
procedimentos necessários com vista à revogação da atual reserva do lote de terreno n.° 8 da ALECB.”
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a revogação da reserva da empresa Henrique
Santiago, Lda, sobre o Lote n.° 8 da ALECB.
4.3.2. Lote 10. Armando EIoy Calvário Roxo
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, a informação n.° 5473,
de 30/11/2018, do Senhor Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento de
Armando Eloy Calvário Roxo, para revogação de reserva de um lote na Áreade Localização Empresarial
de Castelo Branco (ALECB). Da informação consta a exposição e o parecer seguintes: “1. Em 27.09.2005, o
empresário Armando Eloy Calvário Roxo requereu a reserva de um lote de terreno na Área de Localização
Empresarial de Castelo Branco (ALECB), onde se propunha instalar uma Unidade Industrial de
Metalomecánica; 2. Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi atribuido à empresa requerente a
reserva do lote n.° 10 (área de 3.195,30 m2) da ALECB, para a instalação de uma Unidade Industrial de
Metalomecànica. A reserva, com as respetivas condições, foi notificada à requerente pelo oficio n.° 9043,
de 04.07.2008. O Órgão Executivo tomou conhecimento na reunião de 04.07.2008. 3. Desde então, o
empresário não concretizou qualquer iniciativa no sentido de formalizar o processo de instalação no prazo
estabelecido e oportunamente comunicado. 4. Em 25.09.2018, a Câmara Municipal, através do ofício n.°
7571, notificou o empresário Armando Eloy Calvário Roxo do projeto de decisão para Revogação de
Despacho que autorizou a reserva do lote n.° 10 da ALECB, nos termos e para os efeitos do artigo 122.° do
Código do Procedimento Administrativo. 5. O empresário não apresentou contestação, em termos de
audiência de interessados. 6. Atendendo à exposição supra, é parecer do signatário: a. A iniciativa de
instalação de uma Unidade Industrial por parte do empresário Armando Eloy Calvário Roxo na ALECB,
iniciada no ano 2008, não foi concretizada em tempo oportuno; b. Nos termos do Regulamento do ALECB,
aprovado em Assembleia Municipal de Castelo Branco, na sua sessão ordinária de 22.12.2013, o
incumprimento dos prazos máximos para inicio ou conclusão das construções a erigir, seis meses e dois
anos, respetivamente, dá origem à resolução do contrato de compra e venda que implica a imediata reversão
do lote de terreno á posse da Câmara Municipal, perdendo o adquirente, a favor da Câmara Municipal, o
preço ou parte do preço que haja pago, bem como as benfeitorias que tenha implantado no lote e que não
possam retirar-se sem dano; c. No caso vertente não houve a transmissão do lote de terreno e, tão só, um
ato de reserva; d. Nos termos do n.° 1 do Artigo 140.° do Código do Procedimento Administrativo, os atos
administrativos são livremente revogáveis, exceto quando forem constitutivos de direitos ou interesses
legalmente protegidos; e. No caso vertente, o ato de atribuição da reserva do lote n.° 10 da ALECB é precário
por natureza, por se encontrar condicionado ao cumprimento do prazo para apresentação do projeto e,
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consequentemente, à construção das instalações previstas, podendo assim ser livremente revogável.
Assim, propõe-se ao Sr. Presidente da Câmara que sejam desenvolvidos os procedimentos necessários
com vista à revogação da atual reserva do lote de terreno n.° 10 da ALECB.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a revogação da reserva do empresário
Armando Eloy Calvário Roxo, sobre o Lote n.° 10 da ALECB.
4.3.3. Lote 68. Quadrantdomain, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, a informação n.° 5472,
de 30/11/2018, do Senhor Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa
Quadrantdomain, Lda, para revogação de reserva de um lote na Área de Localização Empresarial de Castelo
Branco (ALECB). Da informação consta a exposição e o parecer seguintes: “1. Em 15,03.2016, a empresa
Quadrantdomain, Lda. requereu a reserva de um lote de terreno na Área de Localização Empresarial de
Castelo Branco (ALECB), onde se propunha instalar uma Unidade Industrial para fabricação de bolachas,
biscoitos, tostas e pastelaria de conservação; 2. Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi atribuido á
empresa requerente a reserva do lote n.° 68 (área de 3.428,60 m2) da ALECB, para a instalação de uma
Unidade Industrial para fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação. A reserva,
com as respetivas condições, foi notificada à requerente pelo ofício n.° 1657, de 22.03.2016. O Órgão
Executivo tomou conhecimento na reunião de 01 .04.2016. 3. Desde então, a empresa não concretizou
qualquer iniciativa no sentido de formalizar o processo de instalação no prazo estabelecido e oportunamente
comunicado. 4. Em 25.09.2018, a Câmara Municipal, através do ofício n.° 7572, notificou a empresa
Quadrantdomain, Lda. do projeto de decisão para Revogação de Despacho que autorizou a reserva do lote
n.° 68 da ALECB, nos termos e para os efeitos do artigo 122.° do Código do Procedimento Administravo.
5. A empresa não apresentou contestação, em termos de audiéncia de interessados. 6. Atendendo à
exposição supra, é parecer do signatário: a. A iniciativa de instalação de uma Unidade por parte da empresa
Quadrantdomain, Lda, na ALECB, iniciada no ano 2016, não foi concretizada em tempo oportuno; b. Nos
termos do Regulamento do ALECB, aprovado em Assembleia Municipal de Castelo Branco, na sua sessão
ordinária de 22.12.2013,0 incumprimento dos prazos máximos para início ou conclusão das construções a
erigir, seis meses e dois anos, respetivamente, dá origem à resolução do contrato de compra e venda que
implica a imediata reversão do lote de terreno à posse da Câmara Municipal, perdendo o adquirente, a favor
da Câmara Municipal, o preço ou parte do preço que haja pago, bem como as benfeitorias que tenha
implantado no lote e que não possam retirar-se sem dano; c. No caso vertente não houve a transmissão do
lote de terreno e, tão só, um ato de reserva; d. Nos termos do n.° 1 do Artigo 140.° do Código do
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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Procedimento Administrativo, os atos administrativos são livremente revogáveis, exceto quando forem
constitutivos de direitos ou interesses legalmente protegidos; e. No caso vertente, o ato de atribuição da
reserva do lote n,° 68 da ALECB é precário por natureza, por se encontrar condicionado ao cumprimento do
prazo para apresentação do projeto e, consequentemente, à construção das instalações previstas, podendo
assim ser livremente revogável. Assim, propõe-se ao Sr. Presidente da Câmara que sejam desenvolvidos
os procedimentos necessários com vista à revogação da atual reserva do lote de terreno n.° 68 da ALECB.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a revogação da reserva da empresa
Quadrantdomain, Lda, sobre o Lote n.° 68 da ALECB.
Ponto 5

—

SETOR EMPRESARIAL LOCAL

Neste ponto, o Senhor Vereador Jorge Pio abandonou a sala de reuniões
Albigec, EMISA. Proposta de Minuta de Contrato-Programa para o Ano 2019
Pelo Senhor Presidente foram presentes, a proposta de minuta do Contrato-Programa para o Ano 2019,
a celebrar entre o Município e a Albigec

—

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer,

EM/SA, em cumprimento das “disposições legais e estatutárias, mormente do artigo 47.° da Lei n.° 50/2012,
de 31 de agosto, e do artigo 22.° dos Estatutos da Albigec, EM/SA”, aprovada em assembleia geral da
empresa, de 30/11/2018 e “o respetivo Parecer Prévio do Fisca/ Único
disposto na alínea o) do n.° 6 do artigo 25.° da mencionada lei

—,

—

emitido em conformidade com o

para efeitos de apreciação do Executivo

Municipal e posterior aprovação pela Assembleia Municipal”. Os documentos são dados como reproduzidos
ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
Após analisar a documentação, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, remeter, a proposta de minuta do Contrato-Programa para o Ano 2019 e o
respetivo Parecer Prévio do Fiscal Único da Albigec Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de
—

Lazer, EM/SA, à Assembleia Municipal, para apreciação e aprovação.
Depois de votado o ponto, o Senhor Vereador Jorge Pio regressou à sala de reuniães
Ponto 6— URBANISMO E OBRAS PARTIcuL..ARE5

6.1. Pedido de Acesso à Rua Adelino Semedo Barata em Castelo Branco. Andreia Sara Antunes
Marques Magueijo

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 25, de 07/1212018 (n.° de entrada 1 5609, de
07/12/2018) do Diretor do Departamento Técnico Operacional baseada em requerimento de Andreia Sara
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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Antunes Marques Magueijo, com o número de entrada no sistema de gestão de correspondência da Câmara
Municipal n,° 4267, de 18/05/2018, com o seguinte conteúdo: “presta-se a presente informação no
seguimento de reunião havida com a requerente e seu marido, no final da passada semana, sobre o facto
de não lhe ter sido dado resposta formal sobre uma decisão que tinha sido tomada na reunião pública do
executivo de 18 de maio de 2018. Sobre o assunto cumpre-me informar o seguinte: 1.° A requerente, a
coberto de mail de 17 de maio do corrente ano (mas com data de entrada de 18 de maio) manifestou a sua
discordância com a decisão que foi tomada na reunião pública de 16 de março e que lhe tinha sido
posteriormente transmitida por oficio da Câmara, de 16 de abril, a) Em tal mail a requerente referiu, em
sintese, ter disponibilidade para acordar com a Câmara Municipal a cedência de terreno entre a Travessa
da Rua E do Barrocal e o acesso existente à Rua Adelino Semedo Barata mas que não concordava com o
fato da Câmara Municipal ter deliberado que a entrada/acesso ao referido lote seja feita a partir da Travessa
da Rua E do Barrocal e não diretamente a partir da Rua Adelino Semedo Barata, justificando a sua posição
nos seguintes motivos: terem sido feitos acordos entre os anUgos proprietários e a Câmara, no sentido de
que, em contrapartida pela cedência do terreno para a construção da variante, não seda exigido qualquer
pagamento para a utilização da variante como infraestrutura de acesso ao lote de terreno; e, o acesso que
pretende para o seu terreno será uma área recolhida com área suficiente para não causar transtornos e
perigos para a via pública. b) Anexavam para o efeito os oficios comprovativos das decisões anteriormente
tomadas pela Câmara Municipal aquando das negociações de aquisição do terreno para a construção da
variante na zona da atual Rua Dr. Adelino Semedo. 2.° No 18 de maio de 2018, dia seguinte à entrada do
mau citado em

1,01

foi efetivamente realizada uma reunião pública do executivo onde, entre outros assuntos,

foi deliberado o envio do PP para a Assembleia Municipal. a) Em tal reunião e no periodo de audição do
público a requerente manifestou verbalmente o seu desacordo acrescentando não perceber a tomada de
posição da Câmara pois trata-se de uma situação que se repete em toda aquela via, concluindo que deveria
ser honrado o compromisso da Cãmara com os proprietádos do terreno, tanto mais que se trata de situação
que existe em outras zonas de tal variante e porquanto o acesso que pretende para o terreno será uma área
recolhida com área suficiente para não causar transtornos e perigos para a via pública. b) O assunto foi
analisado tendo o signatário, informado que, no seu entendimento, e salvo melhor opinião, não dispondo o
plano de pormenor de indicação dos acessos aos terrenos e lotes, poderia haver aquando dos
licenciamentos de construções decisão da Câmara Municipal, caso a caso, e que, por isso, não era
necessário alterar o plano de pormenor, cuja proposta irá ser submetida à próxima Assembleia Municipal
(22 de junho de 2018). c) Neste contexto e em tal reunião foi comunicado à requerente o acordo da Câmara
sobre o assunto. 3.° Todavia tal decisão/comunicação feita à requerente não foi passada para a ata da
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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reunião, certamente por deficiéncias de gravação. Conclusão. Em face do exposto, do decidido na reunião
pública de 18 de maio de 2018 e do que então foi referido pelo Senhor Presidente ou seja: face aos
antecedentes e documentos comprovativos apresentados, a Câmara Municipal iria no âmbito do
procedimento de licenciamento da construção, honrar os compromissos anteriormente assumidos e
autorizar a abertura de um acesso para a Rua Dr. Adelino Semedo desde que o acesso fosse recolhido com
área suficiente para não causar transtornos e perigos para a via pública e desde que sejam cedidas as áreas
para o domínio público previstas no plano de pormenor. Julga-se que a resolução do assunto passará por
haver uma deliberação formal e em conformidade do Executivo municipal, o que se propõe.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, honrar os compromissos anteriormente assumidos e
autorizar a abertura de um acesso para a Rua Dr. Adelino Semedo, desde que o acesso seja recolhido com
área suficiente para não causar transtornos e perigos para a via pública e desde que sejam cedidas as áreas
para o domínio público previstas no plano de pormenor.
6.2. Maria da Piedade Cabrito. Freguesia de Castelo Branco. Certidão de Compropriedade
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento, apresentado por Maria da Piedade Cabrito, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação a 1/113
do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 1, da secção T, da freguesia de Malpica do Tejo, a favor das
herdeiras Otilia Maria Cabrito Vicente Carvalho e Elsa Maria Cabrito Vicente Patrocínio, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete
Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal
delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação
atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido
sõ é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável á emissão da certidão prevista no
artigo 54,° da Lei n°91/95, de 2 de 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.
6.3. Declaração de Caducidade de Processos de Licenciamento
6.3.1. LE-EDI 7612016. João Caetano Rodrigues Moroso. Ninho do Açor

Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro

Página 13/34

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 76/2016, de 21/06/2016, requerido por João Caetano Rodrigues Moroso, para proceder a obra de
alteração localizada na Rua 31 de Dezembro, em Ninho do Açor. Na listagem do roteiro do processo,
processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 12/11/2018, os serviços propuseram a
declaração de caducidade do licenciamento, considerando que o requerente não se pronunciou em sede de
audiéncia prévia e dada a inexistência de razões para alteração do sentido da decisão já antes anunciada.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência LE-EDI 76/2016, de 21/06/2016, requerido por João Caetano
Rodrigues Moroso, para proceder a obra de alteração localizada na Rua 31 de Dezembro, em Ninho do Açor.
6.3.2. CP-EDl 2612012. A. Santo, SA. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
CP-EDI 26/2012, de 10/12/2012, requerido por A. Santo

—

Empreendimentos Industriais e Turísticos, SA,

para proceder a edificação nova localizada na zona da Granja, Lote Ai 13, em Castelo Branco, Na listagem
do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 15/11/2018, os
serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, considerando que o requerente não se
pronunciou em sede de audiência prévia e dada a inexistência de razões para alteração do sentido da
decisão já antes anunciada.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência CP-EDI 26/2012, de 10/12/2012, requerido por A. Santo
1

—

Empreendimentos Industriais e Turisticos, SA, para proceder a edificação nova localizada na zona da
Granja, Lote Ai 13, em Castelo Branco.
Ponto 7

—

SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD0S DE CASTELO BRANCO

Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais

7.1. Contraordenação n.°3312018. Sandra Isabel Barata Santos. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenaçâo n°33(2018, 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 e) do artigo
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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1 2.°ecominada pela alínea b) do n°3 do artigo 89.0, 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 31/10/2018,
seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 33/2018, contra a arguida Sandra Isabel Barata
Santos, com morada na Rua Dr. Jaime Lopes Dias, n.° 28, 3° esq., 6000-214 Castelo Branco, foi instaurado
o processo contraordenacional, porquanto, aos 10 dias do mês de junho, do corrente ano de 2018, pelas
09:39 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário, destes Serviços Municipalizados, constatei, por
inspeção no local, Rua Dr. Jaime Lopes Dias, n.° 28, 3° esq., 6000-214 Castelo Branco, ter a Sr.a Sandra
Isabel Barata Santos, com residência na, Rua Dr. Jaime Lopes Dias, n.° 28, 3° esq., 6000-214 Castelo
Branco, cometido a(s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 258752 ao cliente
n.° 663875, com a água fechada por falta de pagamento desde 03/07/2018, contador selado com o n.° 37441
e a leitura de 279 m3, constatou-se no dia 10/07/2018, que a torneira do contador encontrava-se aberta e o
selo violado, o contador apresentava a leitura de 281 m3. O contador foi retirado e selado o ramal com o
selo n.° 37466.’ Pelo que ficou V. Ex.a 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, 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°, do referido Regulamento, que
se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punivel com coima de € 250 a € 1.500, no caso de pessoas
singulares, e de € 1.250 a €22.000 no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões
por parte dos proprietários de edificios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços:
b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores;
(,j’. Devidamente notificada para o efeito, por carta registada datada de 29 de junho de 2018 e rececionada
com o auxilio da PSP a 26/09/2018, a arguida não apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo:
1

-

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

encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi
-

suspensa 03/07/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 220182, com o valor de 12462€, com
data limite de pagamento, 27/06/2018, rececionado no dia 08/06/2018; 3 Ao se efetuar um serviço de
-

fiscalização n.° 258752 no dia 10/07/2018, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 37441, que
é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão da água por falta de pagamento, se
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador foi retirado e o ramal selado com o selo n.°
37466. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de

vistoria n.° 33/2018. 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. 1.0 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 A arguida 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 à arguida 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 a arguida 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 (art.

590

do Dec. 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 Sandra Isabel Barata Santos, arguida no processo de contraordenação n.° 33/2018, a
coima de €250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea o) 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.
7.2. Contraordenação n.° 38/2018. José Carlos Capinha Barata. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 38/2018, 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 e) do artigo
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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1 2.°e cominada pela alinea b) do n°3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público
de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta de decisão
aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de 05/11/2018,
seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 38/2018, contra o arguido José Carlos Capinha
Barata, com morada na Rua Eng.° Frederico Ulrich, 58, 2.° frt., 6000-223 Castelo Branco, foi instaurado o
processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 24 dias do mês de agosto, do corrente ano de 2018, pelas
12:14 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário, destes Serviços Municipalizados, constatei, por
inspeção no local, Rua Eng.° Frederico Ulrich, 58, 2° frt., 6000-223 Castelo Branco, ter o Sr, José Carlos
Capinha Barata, com residência na, Rua Eng.° Frederico Uldch, 58, 2.° írt., 6000-223 Castelo Branco,
cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de reabertura n.° 263847 ao cliente n,° 49858,
com a água fechada por falta de pagamento desde 23/08/2018, contador selado com o n,° 37045 e a leitura
de 1391 m3, constatou-se no dia 24/08/2018, que a torneira do contador encontrava-se aberta e o selo
violado, o contador apresentava a leitura de 1392 m3.’ Pelo que ficou V. EX.B indiciado 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 alinea b) do n.° 3 do artigo
89°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenaçâo, punível com coíma de €250
a € 1500, 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 proprietádos 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 31
de agosto de 2018 e rececionada a 07/09/2018, 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 encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A
-

água foi suspensa 23/08/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 223300, com o valor de €31 .22,
com data limite de pagamento, 17/08/2018, rececionado no dia 31/07/2018; 3-Ao se efetuar um serviço de
reabertura n.° 263847 no dia 24/08/2018, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 37045, 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 1391 m3 quando a
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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água foi suspensa, quando foi efetuada a reabertura o contador apresentava a leitura de 1392 m3. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.°
38(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 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. (.4’ 3 O arguido cometeu com a sua
conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possivel, 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 notificado: 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 (art. 59° do Dec. 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.° ido artigo 91.0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a José Carlos Capinha Barata, arguido no processo de contraordenação n.° 38/2018, a coima
de €250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
Ponto 8— PATRIMÓNIO

81. Lei das Comunicações Eletránicas. Fixação Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o
Ano 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4773, de 21/10/2018, do Departamento de
Administração Geral, do seguinte teor: “1. A Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, estabeleceu o regime jurídico
aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos conexos e, no seu artigo 106°,
fixou uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) que é determinada com base na aplicação de
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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um percentual sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de
comunicações eletránicas acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais na área do
correspondente Município. 2. O valor percentual da TMDP é aprovado anualmente pela Câmara e
Assembleia Municipais até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e
não pode exceder os 025%. 3. Relativamente ao ano de 2018, á data de 31 de outubro a Câmara Municipal
recebeu os seguintes valores provenientes da cobrança da TMDP:
Altice

€14.311,83

Nowo

€3.546,90

Gotelecom

€ 2,07

Onitelecom

Gowireless

€0,00

Vodafone Portugal

€285,55

€ 1.030,30

Total:

€19.264,78

NOS

€88,13

4. Em face do exposto, deverá a Câmara e Assembleia Municipais, aprovar a taxa percentual para o ano de
2019, a qual não poderá ultrapassar os 0,25%.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, nos
termos do artigo 1 06.° da Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, aprovar a TMDP de 0,25%, a aplicar sobre cada
fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao
público, em local fixo, para todos os clientes finais, para vigorar na área do Município de Castelo Branco,
durante o ano de 2019.
Mais deliberou, submeter a respetiva proposta da Câmara Municipal à aprovação da Assembleia
Municipal.
8.2. Aquisição de imóveis
8.2.1. Prédio Urbano. Quelha do Ribeiro das Perdizes entre Bacelos em Castelo Branco.
Alteração do Nome do Vendedor. Retificação de Deliberação da Câmara Municipal de
0710912018 (Ponto 5.3. Aquisição de Prédio Urbano sito em Quelha do Ribeiro ou Entre
Bacelos

—

Atual Rua das Flores, sln, em Castelo Branco, da Ordem de Trabalhos)

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5397, de 27/11/2018 do Diretor do Departamento de
Administração Geral, relativa á retificação da deliberação sobre o Ponto 5.3. Aquisição de Prédio Urbano

sito em Quelha do Ribeiro ou Entre Beco/os Atual Rua das Flores, s/n, em Castelo Branco, da ordem de
—

trabalhos da reunião de Câmara Municipal de 07/09/2018. Da informação consta o seguinte texto: “1

—

Na

sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal em 07/09/2018, foi deliberado, por unanimidade,
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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adquirir um prédio urbano sito na Quelha do Ribeiro das Perdizes ou entre Bacelos, em Castelo Branco, à
Caixa Económica Montepio Geral, pelo valor de € 55.00000. 2 —Aquando do recebimento da documentação
para celebração da escritura de compra e venda constatámos que todos os documentos do imóvel se
encontravam registados em nome da firma Ssagincentive

—

Sociedade de Serviços Auxiliares e de Gestão

de Imóveis, SA e não da Caixa Económica Montepio Geral, faltando apenas alterar na Autoridade Tributária
o que levou certamente a este lapso. 3— Em face do exposto, sou de opinião que nada obsta à alteração
da deliberação tomada em 07/09/2018, passando a constar como vendedor do prédio em epigrafe, a firma
Ssagincentive Sociedade de Serviços Auxiliares e de Gestão de Imóveis, SA.”
—

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação da deliberação da Câmara
Municipal, tomada em reunião de 07/09/2018, sob o Ponto 5.3. Aquisição de Prédio Urbano sito em Quelha
do Ribeiro ou Entre Bacelos

—

Atual Rua das Flores, sJn, em Castelo Branco, da ordem de trabalhos,

passando a constar como vendedor do prédio em epígrafe, a firma Ssagincentive Sociedade de Serviços
—

Auxiliares e de Gestão de Imóveis, SA, ficando a deliberação retificada a ler-se do seguinte modo: “a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado no lugar conhecido como
Quelha do Ribeiro das Perdizes ou Entre Bacelos (atual Rua da Flores, s/n). em Castelo Branco, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o nY 6519/1 9631212, inscrito na matriz predial
urbana, sob o artigo 8033, da freguesia de Castelo Branco, de que é titular, em regime de propriedade plena,
a firma Ssagincentive

—

Sociedade de Serviços Auxiliares e de Gestão de Imóveis, SA, pela quantia de €

55.000,00, livre de quaisquer ônus ou encargos.”
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
8.2.2. Prédio Urbano. Rua do Arressário n.° 9 em Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 24, de 04/12/2018 (n.° de entrada 15530, de
05/12/2018) e um relatório de avaliação do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição de um prédio situado na Rua do Arressârio n.° 9, em Castelo Branco, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 12129/1 9030207 e inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 185, da freguesia de Castelo Branco), averbado em nome de Manuel Adelino

—

Cabeça de Casal da

Herança de. Prédio em propriedade total sem andares nem divisões suscetíveis de utilização independente,
afeto a habitação, com dois pisos e sete divisões, uma área de terreno e de implantação de 67 m2 e com
uma área bruta de construção de 134 m2. Propõe-se a sua aquisição, livre de quaisquer ónus ou encargos,
pelo valor de €20.000,00.
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua do
Arressário n.° 9, em Castelo Branco, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o
nY 12129/1 9030207 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 185, da freguesia de Castelo Branco),
averbado em nome de Manuel Adelino Cabeça de Casal da Herança de, pela quantia de €20.000,00, livre
—

de quaisquer ónus ou encargos.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
8.2.3. Prédio Urbano. Rua Dom Dinis em Alcains
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 22, de 04/12/2018 (n.° de entrada 1 5524, de
04/12/2018) e um relatório de avaliação do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição de um prédio, para alargamento da via pública, situado na Rua do Vale Bravo (atual Rua Dom
Dinis), em Alcains, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1058, da freguesia de Alcains, averbado
em nome de Francisco Pires Preto

—

Cabeça de Casal da Herança de. Propõe-se a aquisição, livre de

quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de €8.400,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua do
Vale Bravo (atual Rua Dom Dinis), em Alcains, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1058, da
freguesia de Alcains, averbado em nome de Francisco Pires Preto Cabeça de Casal da Herança de, pela
—

quantia de €8.400,00, livre de quaisquer ónus ou encargos, para se proceder ao alargamento da via pública.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
8.3. Imóvel Municipal sito na Rua das Olarias, n.° 61 em Castelo Branco. Revogação de Exercício
de Direito de Preferência no Seguimento de Exposição Apresentada por Victor Grosu
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento com o número de entrada 10620, de 27/11/2018,
no sistema de gestão documental da Câmara Municipal, apresentado pela firma JAG José Almeida Gama,
—

Advogado RL, em nome do seu constituinte Victor Grosu, para que a Câmara Municipal renuncie ao direito
de preferência deliberado em reunião da Câmara Municipal de 02/11/2018, (Ponto 4.1. Aquisição de Imóvel.
Prédio Urbano. Rua das Olarias, n.° 61 em Castelo Branco. Exercicio de Direito de Preferência, da Ordem
de Trabalhos), para aquisição do imóvel situado na Rua das Olarias, n.° 61 em Castelo Branco, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 00949/210487, inscrito na matriz predial
urbana, sob o artigo 4622, da freguesia de Castelo Branco, pertencente a Maria Luisa Ginja Marques
Benedita, cabeça de casal de herança de António Marques, pelo montante de € 83.500,00, livre de
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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quaisquer ónus ou encargos. Perante o solicitado e porque o objetivo da autarquia ao exercer o direito de
preferência era garantir a reabertura de uma passagem pedonal de acesso ao troço de muralhas que se
situa na antiga Rua da Barbacã

—

presentemente esta artéria não existe

—,

a Câmara Municipal decidiu,

apesar de renunciar ao direito de preferência, que mesmo assim deve assegurar a posse legal da passagem
pretendida, pelo sua aquisição ao Victor Grosu pelo montante de € 1.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, renunciar ao exercício de direito de preferência para
aquisição do imóvel situado na Rua das Olarias, n.° 61, em Castelo Branco, deliberado em reunião da
Câmara Municipal de 02/11/2018, sob o Ponto 4.1. Aquisição de ImóveL Prédio Urbano. Rua das Olarias,

n.° 61 em Castelo Branco. Exercicio de Direito de Preferência, da Ordem de Trabalhos.
Mais deliberou, aceitar a constituição no imediato de uma servidão predial voluntário, que permitirá a
abertura de uma passagem pedonal pública entre a Rua das Olarias e a antiga Rua da Barbacã, mediante
o pagamento da importância de € 1.000,00, devendo o promitente comprador incluir no futuro projeto a
referida passagem pedonal.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
8.4. Atribuição de Preços a Edições de Livros, Serviços e Merchandising Patrocinados pelo
Município
8,4.1. Obras Literárias. Biblioteca Municipal
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5188, de 14/11/2018, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preçds as seguinte obras literárias patrocinados pelo Município: Os Combatentes
de São Vicente da Beira na Grande Guerra, obra de José Teodoro Prata, edição 2018, € 15,00; Cadernos
de Cultura Medicina na Beira lnteriorn.° 32, edição 2018, €10,00; Colecção Árvores, obra de João de Sousa
Teixeira, edição 2018, €8,00; Catálogo Rico Sequeira, edição 2018, €12,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço para venda ao público das obras
patrocinadas pelo Município de Castelo Branco intituladas, Os Combatentes de São Vicente da Beira na
Grande Guerra, obra de José Teodoro Prata, edição 2018, pelo valorde €15,00; Cadernos de Cultura Medicina
na Beira Interior n.° 32, edição 2018, pelo valor de € 10,00; Colecção Árvores, obra de João de Sousa

Teixeira, edição 2018, pelo valor de €8,00; e Catálogo Rico Sequeira, edição 2018, pelo valor de €12,00.
8.4.2. ATL de Natal. Serviço Educativo Municipal para as Artes

Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5474, de 30/11/2018, 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 a época Natalícia (de
17 a 21 de dezembro de 2018), ainda não tem preço atribuido, e dado o interesse que este pode representar
para o público em geral, sugere-se que a Câmara Municipal fixe o preço de frequência, por criança, do
referido ATL. Propõe-se um preço de frequência, à semana, de 40,00 euros (quarenta euros), sendo que no
caso de irmãos o primeiro irmão terá um desconto de 25% e o segundo irmão beneficiará de 50% de
desconto sobre o valor de inscrição. Propõe-se, ainda, que crianças inscritas beneficiárias dos Escalões A
ou B da Açâo Social Escolar beneficiem, na ATL, dos mesmos apoios (Gratuito Escalão A, pagamento de
—

50% do custo no Escalão B). Na proposta apresentada, foi considerada a globalidade dos custos envolvidos
na produção e execução do ATL em causa, ao qual acrescem custos indiretos vários (nomeadamente custos
com transportes/aluguer de autocarros) suportados pela Câmara Municipal. Assim, o custo proposto por
criança não cobre integralmente os custos relativos à realização da iniciativa, por se considerar implícita
uma componente de serviço público a garantir pela Autarquia.
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de €40,00, para a frequência do ATL
—

Serviço Educativo Municipal Para as Artes, sendo que no caso de irmãos o primeiro irmão terá um

desconto de 25% e o segundo irmão beneficiará de 50% de desconto sobre o valor de inscrição.
Mais deliberou, que as crianças inscritas beneficiárias dos Escalões A ou B da Ação Social Escolar
beneficiem, na ATL, dos mesmos apoios (Gratuito Escalão A, pagamento de 50% do custo no Escalão 3).
—

Deliberou ainda, que a Câmara Municipal garanta a componente de serviço público implícita nos vários
custos indiretos acrescidos da iniciativa.
8.4.3. Merchandising. Posto de Turismo
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5116, de 12/11/2018, da Unidade de Planeamento,
Promoção e Desenvolvimento Económico, propondo a atribuição do preço de € 5,00 por unidade a ímanes
com motivos diversos alusivos à cidade, para venda no Posto de Turismo.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de €5,00 por unidade[ para venda ao
público, no Posto de Turismo. de ímanes com motivos diversos alusivos à cidade.
Ponto 9—CONTABILIDADE
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9.1. Reabilitação e Conservação do Campo de Jogos António Coelho Trigueiros de Aragão em
Alcains. Delegação de Competências na Junta de Freguesia de Alcains Mediante a
Celebração de Contrato Interadministrativo
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de delegação de competências, na Junta de Freguesia
de Alcains, mediante a celebração de contrato interadministrativo, para a execução da empreitada de
Construção e Conservação de Instalações Desportivas no Município: Reabilitação e Conservação do Campo
de Jogos António Coelho Trigueiros de Aragão em Alcains, consubstanciada pela transferência para aquela
autarquia da importância de €159.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a delegação de competências, na Junta de
Freguesia de Alcains, mediante a celebração de contrato interadministrativo, para a execução da empreitada
de Construção e Conservação de Instalações Desportivas no Município: Reabilitação e Conservação do
Campo de Jogos António Coelho Trigueiros de Aragão em Alcains, consubstanciada pela transferência para
aquela autarquia da importância de € 159.000,00.
Deliberou ainda, aprovar a minuta do contrato interadministrativo que se dá como reproduzida ficando a
fazer parte integrante desta ata identificada como documentação n.° 2 e dar poderes ao Senhor Presidente
ou a quem legalmente o substitua para outorgar o respetivo contrato interadministrativo, após aprovação
pela Assembleia Municipal.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.
9.2. Transportes Escolares, Refeições e Componente de Apoio à Familia nos Jardins de Infância.
Delegação de Competências nas Juntas e Uniões das Freguesias Mediante a Celebração de
Contratos Interadministrativos
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5515, de 04/12/2017, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, elaborada nos termos do disposto na alinea c) e d) do n.° 2 do artigo 23.°
do Anexo 1 da Lei n.° 75/2013 e alinea gg) e hh) do n.° 1 do artigo 33.° do mesmo diploma legal, bem como
da conjugação do disposto no n.° 2 do artigo 1 17.° com o artigo 131.0, ambos do Anexo Ida referida lei, pela
qual o signatârio propõe a celebração de um Contrato Interadministrativo com as Uniões e Juntas de
Freguesias, no Âmbito dos Transportes Escolares, Refeições e Componente de Apoio à Família nos Jardins
de Infância, para os 2.° e 3.° periodos do ano letivo 2018/2019 e 1.° período de 2019/2020. Os valores
envolvidos totalizam € 263.926,41 e estão distribuídos consoante o quadro abaixo transcrito. Ainda, é
proposta a adoção da minuta do contrato do ano anterior, cuja cópia se junta.
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Juntas e Uniões
de Freguesias

Pré-Escolar
Refeições + Pessoal Não
Docente

Transporles
Escolares

Alcains

€22 27212

€2.124,00

Escalas de Baixo e Mata

€17 24298

Escalas de Cima e Lousa

€ 18.599,00

Fralxi&doCanpoeJuncaldoCai’ço

—

Lardosa

€ 21.34000

pa do Tejo

€13 585.06

P.tr.fore da BeL,

—

—

—

€409224
€1 41&X
—

€1203500

Salgueiro do Campo

E 13.19756

Sa7edas

€21.123,62

€27 125,25

Scbral do Campo e Nir.hodoA.po.

€1113605

€5.756,24

Povoa de Rode Mohci e ede

€34200

€399250

Tinaba

€8.527,55

Cebolais de Cima e Relaxo

€11 970,00

—

—

—

1.’ Ciclo
Refeições

Valor a Transferir pela
Camara Municipal
€ 24396,12

—

€3.110,50

€20 353,48

€5075,41

€ 23674.41
€4092,24

—

€584022

€ 29.19522

€ 3.937.50

€1792356
€12 035,00

—

€8 385.00

€2158256

€290350

€5115237
€1689230

—

€ 3,030.07

€10 432,57

€3972,27

E 12419,93

€7.804,75

€19.774,75

Total Serar:

€263.926,41

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea c) e d) do n.° 2 do
artigo 23.° do Anexo Ida Lei n.° 75/2013 e alinea gg) e hh) do n.° 1 do artigo 33.° do mesmo diploma legal,
bem como da conjugação do disposto no n,° 2 do artigo 117.° com o artigo 131°, ambos do Anexo Ida
referida lei, pela qual o signatário propõe a celebração de um Contrato Interadministrativo com as Uniões e
Juntas de Freguesias, no Âmbito dos Transportes Escolares, Refeições e Componente de Apoio à Família
nos Jardins de Infância, para os 2.° e 39 períodos do ano letivo 2018/2019 e

1.0

periodo de 2019/2020, no

valor global de €263.926,41, distribuído consoante o quadro acima transcrito.
Deliberou ainda, aprovar a minuta do contrato interadministratívo que se dá como reproduzida ficando a
fazer parte integrante desta ata identificada como documentação n.° 3 e dar poderes ao Senhor Presidente
ou a quem legalmente o substitua para outorgar os respetivos contratos interadministrativos, após aprovação
pela Assembleia Municipal.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.
9.3. 21. Alteração ao Orçamento e 20.a às Grandes Opções do PlanoI2Ol8
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 21. Alteração ao Orçamento e a 2O. às Grandes Opções do
Plano/2018, respetivamente. nos valores de€ 118.000,00 e 30.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.4. 22. Alteração ao Orçamento e 21_a às Grandes Opções do PlanoI2OlB
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Pelo Senhor Presidente foram presentes a 22.8 Alteração ao Orçamento e a 21.8 às Grandes Opções do
Plano/2018, respetivamente, nos valores de € 197.50000 e 100000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 10— DELIBERAÇÕES DIVERSAS

10.1. Requalificação Urbana da Área Envolvente à Antiga Metalúrgica de Castelo Branco

—

Construção de Viaduto. Linha da Beira Baixa Pk 93,759. Resposta ao Pedido de Parecer
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a resposta ao pedido de parecer da Câmara Municipal sobre Linha
da Beira Baixa Pk 93,759. Projeto de Requalificação Urbana da Área Envolvente à Antiga Metalúrgica de
—

Castelo Branco

—

Construção de Viaduto e uma minuta de licença precària, solicitado à lnfraestruturas de

Portugal, SA. Os documentos presentes são dados como reproduzidos e ficarão a fazer parte integrante
desta ata identificados como documentação n.° 4.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a minuta da licença precária e as respetivas condições de execução da obra, na sequência da
aprovação do projeto de Requafificação Urbana da Área Envolvente à Antiga Metalúrgica de Castelo Branco
—

Construção de Viaduto. Linha da Beira Baixa Pk 93,759.
—

10.2. Certificação Florestal. Proposta de Adesão do Município de Castelo Branco ao Processo
Pelo Senhor Presidente foram presentes, uma proposta de adesão do Município de Castelo Branco ao
processo de certificação florestal, um sistema de desenvolvimento rural e um instrumento para a
internalização dos benefícios ambientais, que acrescenta valor aos produtos provenientes das áreas
certificadas e o projeto dos Estatutos da ACF Beira Baixa

—

Associação para a Certificação Florestal da

Beira Baixa. Os documentos presentes são dados como reproduzidos e ficarão a fazer parte integrante desta
ata identificados como documentação n.° 5.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir à ACF Beira Baixa

—

Associação para a

Certificação Florestal da Beira Baixa.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.
10.3. Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago. Proposta de Integração do Município de
Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foram presentes, uma proposta de adesão do Municipio de Castelo Branco à
Federação Portuguesados Caminhos de Santiago, que tem por objeto, entre outras, a promoção, divulgação,
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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organizaçãoe gestão dos Caminhos de Santiago em território nacional, bem como os estatutos da federação,
consubstanciada pelo pagamento da quota anual de € 11000,00. Os documentos presentes são dados
como reproduzidos e ficarão a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação nY 6.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a adesão do Município de Castelo Branco à Federação
Portuguesa dos Caminhos de Santiago.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação.
10.4. Licenças de Ruido. Pedidos de Isenção de Pagamento
10.4.1. Acicb—Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento, da Acicb Associação Comercial e Empresarial
—

da Beira Baixa, para isenção do pagamento de licença de ruido, relativa à nova edição dos Dias Templários
de Castelo Branco, agendada para os dias 7 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019 (inclusive), em
Castelo Branco. Pelo Gabinete Jurídico foi produzido, no programa de gestão documental MyDoc, em
05/1212018, o parecer que seguidamente se transcreve: ‘nos termos do n.° 2, do artigo 60, do Regulamento
e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio, 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 constante dos
arquivos da Cãmara Municipal, consta, cópia da declaração de rendimentos, Modelo 22, Anexo D, onde se
atesta que a associação, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos.
A requerente, é uma pessoacoletivade utilidade pública, dotada de personalidade jurídica, sem fins lucrativos,
tendo como objetivo a defesa e promoção das atividades económicas no seu território de atuação e, em
particular, dos seus associados, a nível regional, nacional e internacional. A requerente pretende obter
Isenção de pagamento de taxas para realização de nova edição dos ‘Dias Templários de Castelo Branco’,
atividade agendada para os dias 7 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019 (inclusive), que terá lugar
no Centro da Cidade de Castelo Branco com várias atividades de animação de rua alusivas à época Natalícia.
Face ao exposto, considerando que a atividade a desenvolver se insere no âmbito das atividades sóciorecreativas e culturais, proporcionando aos participantes momentos de convívio 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°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município.”
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído, à Acicb

—

Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa, nos termos do n.° 2, do artigo 6.°

do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a realização da nova edição dos
Dias Templários de Castelo Branco’, atividade agendada para os dias 7 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro
de 2019 (inclusive), que terá lugar no Centro da Cidade de Castelo Branco com várias atividades de
animação de rua alusivas à época Natalícia.
10.4.2. Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes. Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, o despacho do Senhor Presidente, de 30/11/2018,
que isentou a Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes a seu requerimento, de 22 de novembro de 2018
—

—J

do pagamento da licença de ruido, no âmbito da iniciativa A Tua Festa de Natal, que decorreu nas

instalações de sua sede, no dia 2 de dezembro de 2018. Pelo Gabinete Jurídico foi produzido, no programa
de gestão documental MyDoc, em 27/11/2018, o parecer que seguidamente se transcreve: “a requerente,
solicita a isenção do pagamento de licenças de ruido para a realização da atividade ‘A Tua Festa de Natal’,
evento que decorrerá na sede da associação no dia 2 de dezembro. Fundamenta o pedido com os seguintes
argumentos: Fundamentamos este pedido pelo facto de considerarmos que esta é uma atividade de
carácter verdadeiramente social quanto aos mais pequenos e mais jovens, não só do meio envolvente da
associação, mas também a todos os da comunidade albicastrense em geral que pretendam dela desfrutar.
Esta atividade que promove o espírito natalício e suas tradições não carece de qualquer pagamento
monetário no ato de inscrição e tem a mais valia de ser complementada culturalmente entre os ateliers de
Natal, distribuição de presentes e lanche convívio, por uma peça de teatro designada por O Pirata Zécarias
que conseguimos promover em parceria, para o efeito, com o Grupo de Teatro Váatão’. 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 junta ao processo, constata-se que a associaçâo, beneficia de isenção definitiva em relação
ao regime de tributação dos rendimentos. A requerente é uma Associação Juvenil, sem fins lucrativos que
tem por objeto a promoção de atividades de cultura, lazer e recreio de jovens. Face ao exposto,
considerando que a atividade a desenvolver se insere no âmbito das atividades sócio-recreativas e culturais,
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proporcionando aos partícipantes momentos de convívio 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
30/11/2018, 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 Municipio, pela organização da iniciativa A Tua Festa de Natal, que decorreu nas instalações de sua
sede, no dia 2 de dezembro de 2018.
10.5. Fábrica da Criatividade. Regulamento Interno. Aprovação
Pelo Senhor Presidente foi presente, para aprovação, o Regulamento Interno da Fábrica da Criatividade,
que se dá como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como documentação n°7.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento Interno da Fábrica da
Criatividade.
Ponto 11

—

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 €7.159,97.
Deolinda Dias Pinheiro
Florentino António Rodrigues Bolas
Maria dos Anjos Patrício Bolas
José Manuel Gamel
João Pedro dos Santos
Marta Brizida Gana
Lúcia Sanches Pereira
Arménio Pereira Tabarra
Manuel dos Santos Bispo
Aurora Marta Antunes Bispo
José Martins
Henninia Marta Jorge Martins
José Martins
Felida Morgado Neves Martns
Idalina do canto
Antônio Luis
Isilda Bispa dos Santos
Ana Lurdes Marques da Silva Martins
Marta Lopes Marcelino

79,52 João Dias Gonçalves
110.83 Maria João Nunes Crespo
14,61 Aurétio Mateus
8.64 Adriana Foado
3863 Hélder de Deus de Oliveira Alves
8.91 João Antunes Vitela
54,68 Marta José Ram&hinho Santos Bmz
12,80 Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva
5858 Marta da Luz Carvalho Henrtques
23,43 Rosalir,a Munes Marlins
32,91 Sa!ete Marta
16,22 Jaquena Marta Antunes
,

‘

,

7359 Simão Francisco Louren
83.36 Marta de Lurdes Antunes
2642 Adeiino Antunes
19,37 Marta da Luz Inãcio
13,83 Albino Moreira
4,96 Marta Emestina Duarte Marques
20,71 Maria Rosa Alves
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11,74
883
29,30
75.33
4.66

Luís Marta Santos
Alexandre correia de Oliveira
Maria de Lourdes dos Reis e Silva Duarte

14,70
20,77
78,75

Luciano Candeias Duarte
Marta Lúcia Gonçalves de Almelda
27,56 isidro Ribeiro de Atmelda
8,84 Maria Benedita dos Santos Sequeira
23,53 Maria da Gtorta Martins Pires de Azevedo
7,39 Rufino Luis de Azevedo
56.75 Marta lzÍda dos Santos
64,23 Francisco dos Santos Lopes
45.06 Juliara Rosa Soares Conceição

31,52
5,37

,

25,76 Ludovira Maria Mantoito Barata da Silva
26.86 José Antônio da Suva
50,81 Marto dos Santos Marques
102,56 Maria José Esteves Pires Duarte
79,86 Maria de Jesus da Silva Apolinárto Sebastião
16,83 Lucinda Rodrigues Lopes
12,75 António Infante Mendes Amaral

51,23
55,88
9,07
21,54
46,60
69.08
8.04
7,09
8.58
19,20
72,75
44,43
94,11
44,09
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José Alberto Nepomuceno Saraiva
Antônio da Cosia Santos
Maria de Lurdes da Conceição Sena
Dina Rosa Vicente
Maria Emilia Vileta Femandes
João Afonso da Silva
Carolina Mendonça
•
•

Maria Odete Maruns Mendes
Manuel Sequeira Pereira
Joaquim da Silva
Maria do RosárioAlves
Otilia Verissimo dos Santos Correia
José Maria de Carvalho Correia
Maria José Vieira Rodrigues
Teresa Dalila Correia Granja Ferreiro
Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
Luis Galvão Esteres
Maria Helena Mergulho Esteres
Maria Sara de Jesus Rodrigues
Engráda Maria dos Santos
Joaquina Maria
EMra Maria Pires
Angelina Marques
Maria da Silva Salavessa
Maria do Rosário
Emilia de Jesus
Ant6nio Nunes Pires Morão
Otilia Ascensão de Matos Morão
Isilda Pires Freira
Armanda Emilia M. Almeida Simão
Maria José Nunes Almeida
José D’Almeida Nunes
Maria Susete Martins Almeida
Graciosa Cipriano Francisca
José António Vaz
Maria de Jesus Ana Batista Jacinto
Maria Vieira da Silva
Maria Celeste da Silva Gamas
Conceição Nunes
Maria de Lurdes
Noémia Rosa Patricio
António dos Santos Duarte
Maria do Carmo Garra SainfAubyn
Maria Deolinda Antones
Maria do Rosário dos Santos
Ana Conceição Henriques
Laura Maria Ribeiro Ramos Rosa
Manuel Lopes Rosa
Maria Vicéncia Diabão
Francisco José Pestana Sardinha
António João Pardal de Sá
Maria José Barata L. M. Silva Pires

8,05 Abluo Mateus
58,56 Maria dos Santos Pires Catovio
26,74 Maria de Fátima Martins Reixa
8,24 Américo da Conceição Nabais
7,91 José Jerônimo
Conceição Rodrigues Foriunato
Emidio Rodrigues Marlins
Gregória Milheiro Barroso
Ilda Maria Antunes
José Francisco
Maria Salomé Moreira dos Santos
Maria Graciete Martins Rocha
Maria Conceição Rodrigues Ramalho
Isabel Maria Choucha
António Pires dos Santos
Cecilia Joaquim Marques Luis
Sebastião Bonádo Proença
Maria da Conceição &Rodrigues Cruz
José André Latonda Rodrigues Cruz
Maria da Conceição Firmino
lsmael Gonçalves
Maria da Conceição Duarte Can.hoto
Manuel Machado Trindade Canhoto
Femando Mandes de Almeida
António Afonso Lopes Rodrigues

24,62
18,30
17,09
21,38
38,12
14,65
29,37
5,93
39,34
32,93
17,71
9.89
14,05
22.46
5,26
7,51
18,18
20.63
18.67
27.00
35,14
26,49
12,01
42,82
45,83
2431
109,38
34,11
88,34
38.24
18,27
29,90
10,45
9,26
76.44
40,38
17,09
27,80
12,44
37,13

j

Leonor Maria Mendes
Maria da Conceição dos Santos
Inês Pires Correia
Lúcia Maria Rodrigues Lourenço
Ilda Maria dos Santos
Maria dos Anjos Gonçalves 8. Rosa
Maria José Madins
Mariana da Silva Ramalhinho Pereira
Maria Barata
José Jacinto Farromba
Josefa Conceição Esteres Lourenço
Leoldina Maria Apolinário Munes
Alfredo Martns Nunes
Domingos Rodrigues Levita
Maria de Lurdes dos Santos
Gabrieta Maria Branco Lopes Dias
José Paiva Dias
Assunção Duarte Figueira
Manuel dos Santos Almeida
Maria Carmo Milheiro Mendes Santos
José dos Santos Rito
João António Duarte
Emilia Rodrigues Gonçalves

23,32
39,16
420
11,47 Silvia Maria Ribeiro
6,80 Ermelindo Manuel Casimiro
10,56 Maria da Conceição
52,91 Jorge Duarie Gamanho
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16,00 Maria Isabel Barroso
39,05 Maria de Jesus Caaeira Francce
31,52 Isabel Maria de Castro Almeida
24.13 Olilia Nunes Rcdrigues da Conceição
52,99 Antonio Alberto da Fonseca Ramos
17,20 Alexandrina da Conceição Cruz Pedro
19,60 Maria Lúcia Pires Esteves
23,18 Maria Adelaide Oliveira Lalanda da Silva
18.81 Herminia de Jesus Ferreiro Cabeças
19,43 José Salvado Ferreira
9.84 Gracinda Roque dos Reis Gonçalves
26,38 Maria dos Anjos Nunes Rodrigues
12,07 Joaquina da Silva Bartosa
30.07 Lourdes Ramos Pereira Madeira
15,24 Vivaldo Cruz Madeira
22,41 Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues
90,58 Josefa D’Ascensão Diogo Peres
15,38 José Ribeiro Peres
16,99 Maria José dos Santos Marques
37,07 Zulmira de Jesus Gonçalves
8,67 Maria do Céu Gil Gaspar
13.7 5 Elisa Nunes Afonso
12.10 José Roque Gonçalves
21,14 Maria Odete Castele de Oliveira
22.72 Manuel Duarte Semiào
40,10 José Amam Cajado
14,08 António Pereira Amaral
1286 Maria José Moura Pires
173.21 Alberto de Jesus Tomaz Pires
13,63 João António Mariins
39,21 Leonel Sequeira Lourenço
42,40 Rafael da Cruz SUva
54,59 Maria de Lourdes D’ Azevedo Alves
19,44 Celeste Maria Rodrigues Mateus
25,01 Maria Joaquina
53,42 João Afonso Duarte
38.54 Maria Henninia Esteres
28,70
9,47
49,33
24.90
1 29 .4 1
28:81
42.50
22,16
23.54
27,02
16,16
12.31
17,42
26,70
85,40

Amélia do Rosário
Maria Jesus Aniunes Santos
Maria Amélia Rosa de Campos Ginja
Maria Estela Ganes
Conceição Pestana de Gcuvéa
Armindo Afcnso Santos
Maria da Conceição dos Santos António
Alberto Gonçalves da Silva
Joaquina Pires Máximo Gonçalves
Visitação Mendes Coelho Fonseca
Emilia Rosa de Campos Ginja
José Pedro Nunes da Silva
Maria Rosa Dias Freire
Maria José Gregório Micaelo Sousa
Alzira Maria Roque Gonçalves Mendes

84,13
14.55
47,72
27.55
15,44
8,17
20,38
61,58
32,38
21,85
8,93
10,50
23,46
4.61
41,15
11.99
5.11
1421
20,13
5804
31,18
10,87
27,02
112,34
78,28
22,98
3,29
52,01
85,43
37,63
4:97
43,36
46,97
37,06
73,79
27,96
98,25
88,77
4,98
86.66
30,68
40,82
7,28
46,74
128,78
22,91
18,08
33,88
10,10
14,96
17,93
24,84
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Lúcia de Jesus Roque
Dealinda de Jesus Afonso

47,75 Isabel Reis Lopes Sardo
11,48

4/

5,83 Joaquim João Mendes

25,70

Ponto 12— PESSOAL
Diretrizes de Aplicação do SIADAP para o Biénio 2019-2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5480, de 30/11/2018, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, sobra as diretrizes de aphcação do SIADAP

—

Biénio 2019/20. A informação tem o seguinte

teor: “Considerando: O disposto no Decreto Regulamentar n.° 18/2009, de 4 de setembro, que procedeu à
adaptação aos serviços da Administração Autárquica do Sistema de Avaliação de Desempenho na
Administração Pública (SIADAP), aprovado pela Lei n.° 66-B/2007, de 28 de dezembro, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n.° 64-A12008, de 31 de dezembro (55-N2010, de 31 de dezembro e 66-B/2012, de 31
de dezembro), a avaliação de desempenho integra três subsistemas: SIADAP 1 —Avaliação de Desempenho
das Unidades Orgânicas; SIADAP 2— Avaliação de Desempenho dos Dirigentes; e SIADAP 3—Avaliação
de Desempenho dos Trabalhadores. Que os subsistemas referidos funcionam de forma coerente e
integrada, o ciclo de avaliação inicia-se com a definição de objetivos estratégicos do Município, que por sua
vez vão orientar: A definição dos objetivos estratégicos das unidades orgânicas que dependam diretamente
-

dos membros do árgão executivo e sua avaliação (SIADAP 1); A definição dos objetivos dos dirigentes
-

intermédios, cuja avaliação (SIADAP 2) se centra nos resultados obtidos na direção da respetiva unidade
orgânica e nas competências demonstradas no seu desempenho como dirigente; A fixação de objetivos
-

aos demais trabalhadores (SIADAP 3), que servirão para, conjuntamente com a demonstração de
competências no desempenho como trabalhadores, concretizar a avaliação destes. Que os objetivos das
unidades orgânicas, os objetivos individuais de dirigentes (SIADAP 2) e os objetivos individuais dos
trabalhadores (SIADAP 3), deverão estar alinhados com os objeUvos estratégicos, anuais, do Município;
Que relativamente ao ciclo de avaliação de desempenho relativo ao SIADAP 2 e 3 foram introduzidas
alterações, nomeadamente quanto à periodicidade da avaliação que passou para periodos de três ou cinco
anos, consoante a comissão de serviço, no caso de dirigentes (SIADAP 2), e de anual para bienal, no caso
dos trabalhadores (SIADAP 3). Assim: Para a implementação do ciclo de avaliação do SIADAP, o Município
de Castelo Branco define os seguintes Objetivos Estratégicos: 1

—

Promover a constante melhoria dos

serviços com vista a prestar um serviço de excelência aos munícipes, garantindo a simplificação dos
procedimentos; 2— Garantir a articulação dos diferentes serviços, com vista à execução plano estratégico
municipal; 3

—

Promover a sustentabilidade e a coesão; 4

—

Desenvolver e consolidar redes de parcerias,

fomentando o envolvimento e a participação dos intervenientes locais, regionais e/ou nacionais em projetos
municipais. Para a implementação do ciclo de avaliação do SIADAP, o Municipio de Castelo Branco define
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ainda, as seguintes indicações: SUBSISTEMA SIADAP 1. 1

—

O subsistema de avaliação do desempenho

das unidades orgânicas dos municípios, abreviadamente designado por SIADAP 1, neste Município, aplica
se a todas as unidades orgânicas que dependam diretamente de membros do órgão executivo, que no inicio
do período em avaliação, sejam chefiadas por pessoal dirigente. 2

—

As unidades orgânicas que não

dependam diretamente do órgão executivo, embora não sejam avaliadas no âmbito do SIADAP 1, devem
respeitar as diretrizes deste subsistema de forma a cumprir o previsto na lei quanto ao ciclo anual de gestão.
3—A avaliação do desempenho das unidades orgânicas é anual. 4—Face ao disposto no número um, todos
os dirigentes ou legalmente equiparados, em exercício de funções na Câmara Municipal de Castelo Branco,
deverão fixar objetivos para a unidade orgânica que chefiam, em conformidade com o disposto no artigo 8.°
do Decreto Regulamentar n.° 18/2009, de 4 de setembro. 5—Cada objetivo fixado deve: ser tangível, mas
ambicioso; ser proporcional aos recursos existentes; ser mensurável/medível, tendo uma métrica associada;
ser delimitado no tempo; ser direcionado ao alvo; estar redigido de forma clara e concisa; estar em
consonância com os objetivos plurianuais e diretrizes superiores. 6 A avaliação de desempenho das
—

unidades orgãnicas realiza-se com base nos seguintes parâmetros: ‘Objetivos de Eficácia’, entendidos como
medida em que uma unidade orgânica atinge os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados
esperados; ‘Objetivos de Eficiência’, enquanto relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os
recursos utilizados; ‘Objetivo de Qualidade’, traduzidos como o conjunto de propriedades e características
de bens ou serviços que lhes conferem aptidão para satisfazer necessidades explicitas ou implicitas dos
utilizadores. 7—Afixação dos objetivos das unidades orgânicas deve ser feita de acordo com o seguinte:
Parãmetros

8

—

Ponderação

Número de Objetivos

Objetivos de Eficàcia

60%

2

Objetivos de Eficiência

30%

2

Objetivos de Qualidade

10%

1

Para a avaliação dos resultados obtidos em cada objetivo

são

estabelecidos os seguintes níveis de

graduaçâo: ‘Superou o Objetivo’; ‘Atingiu o Objetivo’; ‘Não Atingiu o Objetivo’. 9—Em cada unidade orgânica
também devem ser definidos os indicadores de desempenho para cada objetivo e as respetivas fontes de
verificação. Os objetivos devem estar associados, sempre que possível, a uma métrica quantitaUva com
base na qual seja definida a respetiva meta a atingir, de forma a permitir tanto o conhecimento do nível de
exigência envolvido como o seu acompanhamento e monitorização e, eventual, correção ou reformulação.
A definição de metas pressupõe um equilíbrio entre ambição e possibilidade do cumprimento e superação
dos resultados esperados, sempre numa ótica de melhoria continua. 10—O dirigente da unidade orgânica
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pode, caso o entenda oportuno ou lhe seja solicitado, apresentar um relatório sintético que permita o
acompanhamento e a monitorização da execução dos objetivos, e, se assim for o caso, a revisão dos
objetivos em função de contingéncias não previsíveis ao nível político ou administrativo. O dirigente deve
ainda apresentar um relatório de desempenho da unidade ao membro do órgão executivo de que dependa.
11
-

—

A avaliação final do desempenho dos serviços é expressa qualitativamente pelas seguintes menções:

Desempenho bom, atingiu todos os objetivos, superando alguns; Desempenho satisfatório, atingiu todos
-

os objetivos ou mais relevantes;

-

Desempenho insuficiente, não atingiu os objetivos mais relevantes.

SUBSISTEMA SIADAP 2. A avaliação dos titulares de cargos dirigentes intermédios é efetuada nos termos
da respetiva comissão de serviço e em conformidade com o disposto no artigo 36.° da Lei n.° 66-B/2007, de
28 de dezembro e, de acordo com as diretrizes a serem definidas pelo OCA (Conselho Coordenador de
Avaliação) conforme n.° 1 do artigo 21.0 do Decreto-Regulamentar n.° 18/2007, de 4 de setembro, sendo
que esta avaliação tem os efeitos previstos no respetivo estatuto, desi9nadamente em matéria de não
renovação ou de cessação da respetiva comissão de serviço. Relativamente às competências a aplicar a
este subsistema, propõe-se, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 19.° do Decreto-Regulamentar n.°
18/2007, de 4 de setembro, que as mesmas deverão ser definidas pelo CCA, ao abrigo da alínea c) do n.°
1 do artigo 21.0 do citado diploma legal. SUBSISTEMA SIADAP 3. A avaliação dos trabalhadores é efetuada
nos termos dos objetivos e das competências definidas pelos respetivos dirigentes, os quais devem atender
ás diretrizes definidas pela Cãmara Municipal e pelo CCA para o ciclo de avaliação. Cronograma:
calendádo

Fases

4.° Trimestre (Ano Antedor
ao Ciclo)
1.’ Quinzena de Janeiro
(Ciclo)
2. Quinzena de Janeiro
(Ciclo)
F evereiro

(

Após Entrevistas

.

.

-

-

b. Autoavaliaçao. Projeto de Avaliaçao
-

.

-

c. Harmonizaçao das Prcpostas de Avaliaçao

e. validação e Reconhecimento das Avaliações

Até 30 de AbrI
5 Dias Úteis Após
Notificaçao da Homologaçao
-

Todos
Avaliado
Avaliador
CCA
Avaliadores
Avaliador
Avaliado
CCA

f. Apreciação pela Comissão Padtáda a Pedido (Requedmento ao DM5) do
Avaliado
g. Homologação e Tomada de Conhecimento da Mesma pelo Avaliado no Prazo
de 5 Dias Uteis

-

Antes da Homologaçao

Ao Longo do Ciclo

-

a. Planeamento do Processo e Definiçao de Obletivos e Resultados a Atingir

d. Reunião (entrevisla).1 .° Para Avaliação do Desempenho; 2Y Contratualização
dos Objetivos e Respelivos lndicadores.’Fixação de Competências

iena)1

Judsdicional

.

Intervenientes

CP
DM8

h. Eventual reclamaçao Fundamentada da Homologaçao Junto do DM8

Avaliado
DM8

i. Eventualmente Postedor Recurso Contencioso

Avaliado

j.

Avaliador
Avahado

-

-

Monitorização e Revisão dos Objetivos. Os Resultados Deverão ser
Registados nas Fichas

Propõe-se que a DFCRH desenvolva os mecanismos com vista a concretizar o cronograma exposto.”
Ata n.° 29/2018, de 7 de Dezembro

Página 33/34

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o cronograma referente às diretrizes de
aplicação do SIADAP para o Biénio 2019-2020
Ponto 13— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 06/12/2018:
Operações Orçamentais

€29.528.691,35

Operações Não Orçamentais

€ 89.956,82

APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA
De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 579 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 10 horas e
45 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Roberto
António Reixa Nabais, que a secretariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário Z_4.
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