CÂMAí MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATA N.°7

REUNIÃO ORDINÁRIA—

1 MARÇO 2019

li
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.° 7
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezanove, 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 os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista,
Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e
Hugo José dos Reis Lopes.
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves não esteve presente na reunião, por se
encontrar em serviço oficial do Município.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

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

Vereadores.
O Senhor Vereador Carlos de Almeida cumprimentou todos os presentes e passou a descrever o que
se passa junto à Biblioteca Municipal, muito perto da Loja do Cidadão e como aquele espaço é usado como
casa de banho, para se consumirem bebidas alcoólicas em excesso e para se fazerem negócios”. Referiu
ainda alguns exemplos em que o equipamento urbano, também naquela zona, estaria a necessitar de algum
tipo de manutenção: as escadas que fazem a ligação entre a zona baixa da Biblioteca Municipal e a zona
alta da Rua José Bento e do Largo Senhora da Piedade, têm o grande corrimão com grades soltas, algumas
demasiado espaçadas e corre-se o risco de ali poder ocorrer alguma queda grave, uma vez que as escadas
se elevam a uma altura de cerca de quinze metros; o parapeito da pista de patinagem também tem algumas
partes a necessitar serem aparafusadas ou soldadas.
Não havendo outros pedidos de intervenção, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos da reunião da Câmara Municipal para o período da ordem do dia.

li PERÍODO DA ORDEM DO DIA
—
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Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 15 de fevereiro de 2019 (Ata
n.°6) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

2.1. Meltagus Associação de Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o subsídio
de € 1.105,00, para a Meltagus Associação de Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional, como
—

apoio financeiro destinado a combater preventivamente a proliferação da vespa velutina no concelho, no
âmbito do Plano de Ação pata a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal.
2.2. Associação de Apoio Social de Freixial do Campo

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à
Associação de Apoio Social de Freixial do Campo, um subsídio de € 24.600,00, como apoio financeiro para
a requalificação da zona envolvente ao seu edifício sede, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.3. Centro Social Amigos da Lardosa

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, ao Centro
Social Amigos da Lardosa, um subsídio de € 23.271 ,43, como apoio financeiro às obras de requalificação
do seu edifício sede, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 3

—

OBRAS MUNIcIPAIs

3.1. Contas Finais de Empreitadas
3.1.1. Requalificação Urbana da Alameda do Cansado e Rua Eng. Duarte Pacheco

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 884, de 20/02/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401 ,°
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada referencia CPE
196/2016

—

Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação Urbana da Alameda do
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Cansado e Rua Eng. Duarte Pacheco, adjudicada à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas,

Lda. Os trabalhos realizados totalizaram o montante de € 736.642,48, mais IVA à taxa legal em vigor e
evidenciaram trabalhos a menos no valor de € 157,52, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao valor
de adjudicação de € 736.800,00, mais IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada referencia CPE
196/2016

—

Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco.’ Requalificação Urbana da Alameda do

Cansado e Rua Eng. Duarte Pacheco, adjudicada à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas,

Lda, realizada pelo montante de € 736.642,48, mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a
menos no valor de € 157,52, mais IVA à taxa legal em vigor.
3.1.2. Reabilitação da ex-EN 112 no Troço Compreendido entre o Salgueiro do Campo e o Limite
do Concelho
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 995, de 25/02/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401 .°
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada de Reabilitação
da ex-EN 172 no Troço Compreendido entre o Salgueiro do Campo e o Limite do Concelho, adjudicada à
empresa João de Sousa Baltasar, SA. Os trabalhos realizados totalizaram o montante de € 1.849.528,46,
mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a menos no valor de €45.718,61, mais IVA à taxa
legal em vigor, relativamente ao valor de adjudicação de € 1.895.247,07, mais IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada de Reabilitação da
ex-EN 112 no Troço Compreendido entre o Salgueiro do Campo e o Limite do Concelho, adjudicada à
empresa João de Sousa Baltasar, SA, realizada pelo montante de € 1.849.528,46, mais IVA à taxa legal em
vigor e evidenciaram trabalhos a menos no valor de €45.718,61, mais IVA à taxa legal em vigor.
3.2. Prorrogação de Prazos de Empreitadas
3.2.1. Construção da Pista de Karting
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 813, de 15/02/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro da obra de
Construção da Pista de Karting, Duafar Construção Civil e Obras Públicas, Lda, com o seguinte teor: na
—

sequência da suspensão parcial da empreitada, solicitada a 17 de dezembro de 2018, vimos pelo presente
solicitar uma prorrogação de prazo de 90 dias, a conceder com carácter gracioso, pelos motivos que a seguir
se apresentam: devido à suspensão da aplicação do betuminoso, houve uma desmobilização de meios que
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coincidiu com o período de férias natalícias e de fim de ano; esta suspensão teve consequências não apenas
nos trabalhos inerentes à pista mas também a outros trabalhos que indiretamente se foram adiando por
impossibilidade de concretização, nomeadamente a pavimentação da plataforma do ‘padock’; também se
verificou a necessidade de reavaliar e alterar a rede de abastecimento de água existente. A existência de
um furo e o traçado da rede coincidiam com as infraestruturas novas, nomeadamente a execução de uma
plataforma elevada onde serão construídos os edifícios das ‘Boxes’. Considerou-se fundamental reavaliar e
alterar o traçado de modo a manter a rede fora da zona do aterro e uma nova ligação ao furo. Esta situação
atrasou o normal desenrolar das tarefas, diminuindo drasticamente o rendimento inicialmente previsto e
impossibilitando a conclusão da obra. Para fazer face aos compromissos e prazos estabelecidos a Duafar
tentou ampliar os meios humanos na obra com trabalhadores qualificados através de novas contratações
de modo a reforçar os seus quadros. Verificou-se no entanto que no seguimento da conjetura atual existe
uma falta de mão-de-obra qualificada em todas as especialidades da construção, devido à crise que o sector
atravessou e que originou a emigração destes trabalhadores, não sendo possível reforçar os meios em obra
como previsto. Face ao exposto, vimos por este meio solicitar uma prorrogação graciosa do prazo de 90
dias. com término da referida empreitada para o próximo dia 2 de abril de 2019. Mais se informa que, com
este pedido de prorrogação de prazo a título gracioso, se concedido, não resultarão quaisquer encargos
para o dono da obra, presentes ou futuros. relacionados com custos de estaleiro, revisão de preços ou
quaisquer outros ónus ou encargos derivados deste pedido de prorrogação de prazo a conceder a título
gracioso”. Os serviços informam “que concordam com os motivos evocados para a prorrogação pretendida.
Pelo exposto, é opinião da fiscalização que seja concedida a prorrogação graciosa pelo período de 90 dias”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção da Pista de Karting, solicitada pelo empreiteiro Duafar Construção Civil e Obras Públicas, Lda,
—

pelo período de noventa dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer encargos para o
dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer
outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
3.2.2. Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1021, de 25/02/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro da obra de
Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, Duafar Construção Civil e Obras Públicas, Lda, com
—

o seguinte teor: “vimos pelo presente solicitar uma prorrogação de prazo de 90 dias, a conceder com carácter
gracioso, pelos motivos que a seguir se apresentam: os trabalhos de remodelação interior do edifício
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estiveram condicionados à disponibilização de frentes de trabalho, aos horários de produção de ruído e à
emissão de poeiras. atrasando o início de certos trabalhos para períodos de férias escolares; devido ao
anteriormente exposto, alguns trabalhos derivaram para o período de férias e mesmo realizando os pedidos
de equipamentos e materiais antecipadamente com 45 dias, os fornecedores encerraram para férias ou
balanço, atrasando toda a produção em 30 dias. Esta situação dificultou o normal desenrolar das tarefas,
diminuindo drasticamente o rendimento inicialmente previsto e impossibilitando a conclusão da obra poríalta
de materiais e equipamentos por parte dos subempreiteiros de especialidades. Para fazer face aos
compromissos e prazos estabelecidos a Duafar tentou ampliar os meios humanos na obra com
trabalhadores qualificados através de novas contratações de modo a reforçar os seus quadros. Verificou-se
no entanto que no seguimento da conjetura atual existe uma falta de mão-de-obra qualificada em todas as
especialidades da construção, devido à crise que o sector atravessou e que originou a emigração destes
trabalhadores, não sendo possível reforçar os meios em obra como pretendido. Face ao exposto, vimos por
este meio solicitar uma prorrogação graciosa do prazo de 90 dias. com término da referida empreitada para
o próximo dia 12 de maio de 2019. Mais se informa que, com este pedido de prorrogação de prazo, se
concedido, não resultarão quaisquer encargos para o dono da obra, presentes ou futuros, relacionados com
custos de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus ou encargos” Os serviços informaram,
depois de ouvida a fiscalização contratada para a obra, que a prorrogação poderá ser efetuada a título
gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer encargos para a Câmara Municipal, presentes ou
futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus ou encargos
derivados do mesmo.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, solicitada pelo empreiteiro Duafar Construção Civil e
—

Obras Públicas, Lda, pelo período de noventa dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem
quaisquer encargos para a Câmara Municipal, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro,
revisão de preços ou quaisquer outros ónus ou encargos derivados do mesmo.
3.2.3. Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal. Levantamento de Suspensão de
Empreitada e Prorrogação de Prazo

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 994, de 25/02/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro da obra de
Requalificação e Valorização Ambiental do Barroca!, João de Sousa Baltasar, SA, com o seguinte teor: “na
sequência do ofício com registo de entrada n.° 1606, de 22/02/2019, da empresa adjudicatária, João de
Ata n.° 7/2019, de 1 de Março

Página 5/17

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Sousa Baltasar, SA, solicitando o levantamento da suspensão da empreitada em epígrafe e solicitando
também uma prorrogação do prazo da mesma, vem a fiscalização informar o seguinte: 1- Esta suspensão
baseou-se na necessidade de reajuste da localização do Parque Infantil o que levou à elaboração de
uma proposta de alteração de quantidades de algumas espécies de trabalhos, todos eles previstos no
contrato inicial. Reunidos esses elementos, foi submetida a sua aprovação ao Órgão Executivo, tendo os
mesmos sido aprovados por unanimidade, em 15 de fevereiro de 2019. 2- O adjudicatário alega falta de
mão-de-obra especializada para solicitar a prorrogação de prazo, motivo que, infelizmente, muito tem
prejudicado o desenvolvimento de outras obras pelo país fora, devido à conciliação de dois fatores, a forte
emigração ocorrida na época da crise económica e o aumento de trabalho na área da construção civil, no
último ano. 3- Importa referir que, a suspensão desta obra teve consequências, não apenas nos trabalhos
inerentes ao parque Infantil e acessos, mas também noutros trabalhos que, de forma indireta, se foram
adiando por impossibilidade de concretização. Damos, como exemplo, o facto de não se ter realizado a
vedação metálica na zona suspensa, pois o acesso de maquinaria pesada ficaria impossibilitado,
inviabilizando o desenvolvimento dos futuros trabalhos. Esta situação impediu que a empreitada ficasse
totalmente vedada e salvaguardada de vandalismos que têm ocorrido com alguma frequência. Desta feita,
por opção do adjudicatário e com a concordância da fiscalização, os trabalhos de acabamento nos edifícios
e colocação de outros elementos como equipamentos elétricos e elementos em madeira, foram igualmente
adiados, por não se encontrarem reunidas todas as condições de segurança necessárias para a
salvaguarda dos mesmos. Assim, e de acordo com estas considerações, é proposta da fiscalização que
seja concedida uma prorrogação do prazo da empreitada, por um período de 210 dias, para realização
dos trabalhos previstos no parque, bem como, dos outros trabalhos de acabamento e de execução de
estruturas, que foram, de forma deliberada, adiadas, por uma questão de segurança e de preservação.
Esta prorrogação deverá ser concedida a título gracioso, ou seja, sem que resultem quaisquer encargos
pata esta Câmara Municipal, presentes ou futuros, relacionados com o custo de estaleiro, revisão de preços
ou quaisquer outros ónus ou encargos derivados do mesmo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o levantamento da suspensão e a
prorrogação do prazo da empreitada de Requalificação e Valorização Ambiental do Barroca!, solicitada
pelo empreiteiro João de Sousa Baltasar, SA, pelo período de duzentos e dez dias, a título gracioso, ou
seja, desde que não resultem quaisquer encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados
com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
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3.3. Requalificação Urbanística e Valorização Paisagística do Espaço Público do Centro Cívico:
Avenida Nuno Álvares Pereira. Liberação de Cauções
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 975, de 22/02/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação Urbanística
e Valorização Paisagística do Espaço Público do Centro Cívico: Avenida Nuno Álvares Pereira, adjudicada à
empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações
contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à
liberação das cauções prestadas e serem restituídas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de €5.344,72.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa João de Sousa Baltasar, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à empreitada de
Requalificação Urbanística e ValorIzação Paisagística do Espaço Público do Centro Cívico: Avenida Nuno
Álvares Pereira, no montante total de € 5.344,72.
3.4. Percurso Ciclável e Pedonal entre Alcains e Santa Apolónia. Prestação de Esclarecimentos
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 893, de 20/02201 9, da Divisão de Obras de
Equipamentos e Infraestruturas, sobre a prestação de esclarecimentos no âmbito do procedimento em
curso, CP E 6/2019 Percurso Ciclável e Pedonal entre Alcains e Santa Apolónia. Da informação consta o
—

seguinte texto: “nos termos do n.° 1 do artigo 50 do Código dos Contratos Públicos (CCP), foi apresentado
um pedido de esclarecimento pelo interessado Carlos Gil

—

Obras Publicas, Construção Civil e Montagens

Elétricas, Lda, através da plataforma www.acingov.pt (Anexo 1). Dando satisfação ao referido pedido de
esclarecimento, apresentam-se as seguintes considerações: 1
apresenta-se peça desenhada E01 .pdf (em anexo); 2

—

—

Relativamente ao item 5.4.3 e 5.4.4,

Relativamente ao item 7.7, apresenta-se peça

desenhada E02.pdf (em anexo); 3— Relativamente ao item 11 .1, apresenta-se peça desenhada E03.pdf (em
anexo). Mais se propõe que a presente informação, bem como os documentos anexos, sejam aprovados
pelo órgâo competente para a decisão de contratar.” Os documentos são dados como reproduzidos ficando
a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a presente informação, bem como os documentos anexos, relativos ao pedido de esclarecimentos
solicitados pelo interessado Carlos Gil

—

Obras Publicas, Construção Civil e Montagens Elétricas, Lda, no

âmbito do procedimento em curso, CPE 6/2019 Percurso Ciclável e Pedonal entre Alcains e Santa Apolónia.
—

Ata n.° 7/201 9, de 1 de Março
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3.5. Estruturação Corredor Urbano entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização
Empresarial. Aprovação de Plano de Segurança e Saúde e Nomeação de Fiscal da Empreitada

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1097, de 27/02/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, elaborada segundo o teor que se transcreve: “tendo estes serviços tomado
conhecimento do Plano de Segurança e Saúde a implementar na empreitada de Construção de Ligações
Viárias: Estruturação do Corredor Urbano entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização
Empresarial e estando a sua elaboração prevista e de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, considera-se que o mesmo respeita as condições necessárias para ser aceite pelo dono de obra.
Ainda no âmbito da obra em epígrafe, e dando satisfação aos requisitos estabelecidos no n.° 4 do artigo
305.° e no n.° 2 do artigo 344.° do Código dos Contratos Públicos, estes serviços vêm propor que a
fiscalização seja diretamente realizada pela técnica superior Margarida Figueiredo Afonso Azevedo”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar o Plano de Segurança e Saúde a implementar na empreitada de Construção de Ligações Viárias:
Estruturação do Corredor Urbano entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização Empresarial, de
acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e nomear, como fiscal da obra, diretamente
fiscalizada pela autarquia, o técnico superior Margarida Figueitedo Afonso Azevedo, nos termos do n.° 4 do
artigo 305.° e do n.° 2 do artigo 344.° do Código dos Contratos Públicos.
Ponto 4— ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO

Lote 158. AUTORUJAI

—

Reparação e Manutenção, Lda. Reserva de Lote

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 659, de 06/02/201 9, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa AUTORUJAI

—

Reparação e Manutenção,

Lda, sedeada em Castelo Branco, (NIF 509372236; CAE: 45200), para reserva de um lote da Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB). É parecer do signatário que nada obsta a que o Senhor
Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea h) do n°2 do artigo
35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: a) autorize a reserva do Lote n.° 158 da ALECB (com 1.416,53
m2), a favor da empresa AUTORUJAI, Lda, destinado à ampliação da instalação de uma oficina de reparação
e manutenção automóvel; b) conceda ao requerente um prazo de 120 dias, para apresentação do processo
de licenciamento das instalações a edificar; c) estabeleça, como cláusula de salvaguarda, que o
incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Ata n.° 7/2019, de 1 de Março
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Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
5.1. Certidões de Compropriedade
5.1.1. Leonel Almeida Nunes e Outro. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Leonel Almeida Nunes e João de
Almeida Barata, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade,
em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 178, da secção AB, da freguesia de Sarzedas, a
favor de Leonel Almeida Nunes e João de Almeida Barata, assumindo o compromisso de que do negócio
não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6,
de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.°
64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n°91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.12. João de Almeida Barata e Outro. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por João de Almeida Barata e António
Peres Barata, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade,
em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 52, da secção AR, da freguesia de Sarzedas, a
favor de João de Almeida Barata e António Peres Barata, 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 02/05/20 12), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n,° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.°
64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos.”
Ata n.° 7/2019, de 1 de Março
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n°91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.2. LE-EDI 19912017. Laura Jorge Nunes. Castelo Branco. Declaração de Não Caducidade

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares com a referência
LE-EDI 199/2017, de 02/12, requerido por Laura Jorge Nunes, para proceder à legalização de obra localizada
em Rua Nova da Cruz de Montalvão, 10, em Castelo Branco, alegando que mantém a intenção de executar
a obra. Na listagem do roteiro, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 18/02/2019,
os serviços informaram que “a requerente estará condições lhe ser reabilitada a autorização de licenciamento,
caso requeira o respetivo alvará no prazo máximo de quinze dias.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de licenciamento
de obras particulares com a referência LE-EDI 199/2017, de 02/1 2, requerido por Laura Jorge Nunes, para
proceder à legalização de obra localizada em Rua Nova da Cruz de Montalvão, 10, em Castelo Branco.
5.3. Clube Desportivo e Recreativo de Escalos de Cima. Isenção de Pagamento de Taxas e Outras
Receitas Municipais

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento do Clube Desportivo e Recreativo de Escalos de
Cima, para isenção do pagamento das taxas e de outras receitas municipais. No sistema de gestão
documental MyDoc, os serviços exararam a seguinte informação, em 31/11/2019: “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, nomeadamente, cópia do modelo 22 de IRC, constata-se que o Clube
Desportivo e Recreativo de Escalos de Cima, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de
tributação dos rendimentos. O requerente pretende a isenção referente a um pedido de licenciamento, Face
ao exposto, considerando que o clube desportivo tem como objetivo dinamizar o desporto, 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.”
Ata n.° 7/2019, de 1 de Março
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar totalmente, o Clube Desportivo e Recreativo de
Escalos de Cima, do pagamento das taxas e de outras receitas municipais.
5.4. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Janeiro de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 644, de 06/02/201 9, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês janeiro de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 6— PATRIMÓNIO
6.1. Ocreza Project, Unipessoal, Lda. Ferrarias Santo André das Tojeiras. Cedência Graciosa de
—

Parcela de Terreno para o Domínio Público
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4, de 11/02/2019, da Divisão de Urbanismo e Obras
Particulares, registada com o n.° 969, de 22/02/201 9, no programa de gestão documental MyDoc, sobre a
cedência de uma parcela de terreno ao Município por Ocreza Project, Unipessoal, Lda. Da informação,
consta o seguinte texto: “foi condicionante do licenciamento da construção de um edifício de
comércio/serviços, sita em Ferrarias Santo André das Tojeiras, a cedência gratuita para o domínio público,
—

de uma parcela de terreno com a área de 10,00 m2 do prédio inscrito na matriz predial 374, secção NA e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 8292/20170125. Assim, deverá a
Ex.ma Câmara deliberar sobre a aceitação da doação e dar poderes ao Senhor Presidente ou quem o
substituir para outorgar a respetiva escritura.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33,0 da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa para o domínio público, promovida por Ocreza
Project, Unipessoal, Lda, de uma parcela de terreno com a área de 10,00 m2 do prédio inscrito na matriz
predial 374, secção NA e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
8292/20170125.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
6.2. Miguel Alberto Trolho Folgado. Benquerenças. Escritura de Cedência Graciosa de Parcela de
Terreno
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 889, de 22/02/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, sobre um requerimento de realização de escritura de cedência graciosa de
Ata n.° 7/201 9, de 1 de Março
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uma parcela de terreno de terreno para o domínio público, com o seguinte texto: “relativamente ao solicitado
pelo Senhor Miguel Alberto Trolho Folgado, com o contribuinte n.° 196040175, residente em Castelo Branco
e no âmbito da obra de Requalificação da Rua do Cimo do Monte (Acesso ao Cemitério), freguesia de
Benquerenças, concelho de Castelo Branco, informo que foi cedida uma parcela de terreno com a área de
282,00 m2, do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 489 da secção AX da freguesia de
Benquerenças e descrito na Conservatória do Registro Predial de Castelo Branco com o n.° 3016/20090717,
para o domínio público, pelo que proponho que seja autorizada a fazer a respetiva escritura.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização de escritura de cedência graciosa
relativa a uma parcela de terreno do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 489 da secção AX
da freguesia de Benquerenças e descrito na Conservatória do Registro Predial de Castelo Branco com o n.°
3016/20090717 para o domínio público, com a área de 282,00 m2, para alargamento da via pública, cedida
por Miguel Alberto Trolho Folgado.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
Ponto
3•a

7

—

CONTABILIDADE

Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do PIanoI2Ol9

Pelo Senhor Presidente foi presente a 3a Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano /2019,
respetivamente, no valor de €10.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

8.1. Fábrica da Criatividade. Alteração ao Regulamento Interno

Pelo Senhor foi presente a proposta que se transcreve, datada de 26 de fevereiro de 2019: “1

—

Na

reunião do órgão Executivo de 7 de dezembro de 2018 foi aprovado o Regulamento de Funcionamento
Interno da Fábrica da Criatividade. 2

—

Entretanto deu-se início à receção de candidaturas e à cedência de

espaços a alguns utilizadores, após a respetiva seleção. 3 Estando já ocupados alguns dos espaços e em
—

funcionamento diversas atividades, constata-se a necessidade de introduzir no referido Regulamento,
alguns ajustes e aperfeiçoamentos, designadamente no que respeita à gratuitidade da cedência dos
espaços e ao uso dos equipamentos disponibilizados. 4

—

Assim, proponho à Câmara Municipal que, ao

abrigo da competência para aprovar regulamentos internos atribuída pela alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, delibere aprovar
Ata n.° 7/2019, de ide Março
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as presentes alterações ao Regulamento Interno da Fábrica da Criatividade, documento cuja redação se
anexa e faz parte da presente proposta, e que se traduzem no seguinte: a) Alteração do preâmbulo e do
teor das cláusulas

ga 11a

e

14a;

b) Introdução da norma transitória da cláusula

19a”

O Senhor Vereador Carlos Almeida disse que o sentido do voto tinha a ver com os critérios subjacentes
à cedência dos espaços.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a alteração ao Regulamento de Funcionamento Interno da Fábrica da Criatividade, ao abrigo da
competência para aprovar regulamentos internos atribuida pela alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, que se traduzem na
alteração do preâmbulo e do teor das cláusulas
cláusula

jga

ga, 11a

e

14a

e na introdução da norma transitória da

Os documentos são dados como reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta ata

identificados como documentação n.° 2,
8.2. Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes. Isenção de Pagamento de Licença de Ruído
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes, para
isenção do pagamento de licença de ruído, para dois eventos de pretendem organizar, nos dias 3 convívio
—

—

e 10 de março

—

comemoração do 11.° aniversário. Pela Secção de Gabinete Jurídico foi produzida a

informação com o número de entrada 1156, de 01/03/2019, com o seguinte parecer: “vem a Associação
Juvenil Ribeiro das Perdizes solicitar a isenção de pagamento da taxa devida pela emissão de licença
especial de ruído para a realização de atividades nos dias 3 e 10 de março. No que respeita à apreciação
do pedido de isenção do pagamento de taxas prevista no n.° 3 do artigo 58.° da Tabela de Taxas em vigor,
há que atender ao teor do artigo 6.° do respetivo Regulamento, Assim, em conformidade com o n.° 2 do
artigo 6.° do referido Regulamento, pode a Câmara Municipal deliberar, se assim o entender, sobre o
deferimento de ambos os pedidos, dado que os mesmos se encontram devidamente instruídos com a
documentação que permite aferir que se trata de pessoa coletiva regularmente constituída e que se encontra
isenta do pagamento de IRC. A deliberação da Câmara Municipal que decida conceder as isenções, deve
fazer referência às razões que fundamentam o deferimento dos pedidos, para cumprimento do n.° 5 do artigo
6.° do Regulamento da Tabela de Taxas e Receitas do Município. Para tanto, relevam os fundamentos
apresentados pela entidade nos respetivos requerimentos.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído, à Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do Regulamento e

Ata n.° 7/2019, de ide Março
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Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a realização de dois eventos nos dias 3 e 10 de
março, em Castelo Branco.
8.3. Atribuição da Medalha de Ouro do Município

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, agraciar com a
Medalha de Ouro do Município, na cerimónia solene de comemoração do Dia da Cidade, que terá lugar no
dia 20 de março de 2019, o Presidente do Conselho de Administração da Dinefer, SA, o Senhor João Manuel
Silva da Conceição e o Presidente do Centro Social Padres Redentoristas, o Sacerdote Redentorista José
Pires Sanches, como reconhecimento do seu contributo ao desenvolvimento económico e social do concelho
e da cidade de Castelo Branco.
Ponto 9— PAGAMENTOS
9.1. Triurbir— Triângulo Urbano Ibérico-Raiano, AEIE. Quotização 2019

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 841, de 18/02/2019, da Unidade de Planeamento,
Promoção e Desenvolvimento Económico, concernente ao pagamento da quotização do ano 2019 da
Triurbir Triângulo Urbano Ibérico-Raiano, AEIE, no valor de € 15.000,00.
—

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quotização do ano 2019 da
Triurbir—Triângulo Urbano Ibérico-Raiano, AEIE, no valor de€ 15.00000.
9.2. Programa de Ação da Estratégia de Eficiência Coletiva Provere iNature. Financiamento da
Contrapartida Nacional

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1122, de 27/02/2019, da Unidade de Planeamento,
Promoção e Desenvolvimento Económico, exarando a seguinte explanação: “o Município de Castelo Branco
integrou o Programa de Ação da Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) Provere iNature

—

Turismo

Sustentável em Áreas Classificadas, o qual visou a valorização do produto Turismo de Natureza de forma
transversal ao território das áreas classificadas da Região Centro, numa filosofia de agregação e cooperação
necessária à afirmação da sua atratividade. Assim, junto se envia a V. Ex.a, para aprovação, a minuta do
protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Castelo Branco e a Gardunha 21, no qual se definem as
condições de pagamento da contrapartida nacional das ações de natureza transversal. Acresce referir que,
a contrapartida nacional das despesas de natureza transversal é assumida pelos parceiros beneficiários na
medida proporcional do investimento que foi realizado por cada um dos parceiros. A Gardunha 21 assume
a responsabilidade pela dinamização das ações transversais de dinamização, coordenação e
acompanhamento, plano de comunicação e marketing, projeto de inovação e projeto de criação de
Ata n.° 7/2019, de ide Março
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estruturas de animação permanente, que representam um investimento total de €463.874,28 (quatrocentos
e sessenta e três mil oitocentos e setenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos), bem como dos custos
administrativos associados à execução das ações, que representaram até 31/12/2018 o montante de €
20.673,60, pelo que a contrapartida nacional respeitante à Câmara Municipal de Castelo Branco ascende a
€2.415,63 (dois mil quatrocentos e quinze euros e sessenta e três cêntimos), conforme se pode verificar no
quadro em anexo. Mais, solicita-se que seja autorizado o pagamento de € 2.415,63 (dois mil quatrocentos
e quinze euros e sessenta e três cêntimos), que respeitam à partilha do esforço financeiro suportado por
aquela na execução das ações de natureza transversal que se operaram de forma abrangente sobre o
território de intervenção, com especial enfoque na dinamização e coordenação da parceria e na vertente de
comunicação e marketing.” Os documentos são dados como reproduzidos ficando a fazer parte integrante
desta ata identificados como documentação n.° 3.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a Agência
de Desenvolvimento Gardunha 21, concernente ao Programa de Ação da Estratégia de Eficiência Coletiva
Pro vete iNature

—

Turismo Sustentável em Áreas Classificadas, no qual se definem as condições de

pagamento da contrapartida nacional e dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua,
para outorgar o respetivo protocolo.
Deliberou ainda, autorizar o pagamento da contrapartida nacional da Câmara Municipal de Castelo
Branco no montante de €2.415,63.
9.3. 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 €8.273,18.
Diamantino Barata Lourenço

2,45 Deolinda de Jesus Afonso

35,19 Ludovina Maria Montoito Barata da Silva

6,23

Maria Martins Marques

92,26 Aurélio Mateus

José Manuel Gamel

57,02 Silvina de Jesus Roque

João Pedro dos Santos

45,85 João Rodrigues Martins

27,51

Maria Brizida Gama

33,29 Adriana Folgado

33,87 Lucinda Rodrigues Lopes

70,89

Lúcia Sanches Pereira

47,14 Maria José Antunes Proença

38,30 José António da Silva

23,52

6,39 Mário dos Santos Marques

39,53

Maria José Esteves Pires Duarte

55,52

63,85 António Infante Mendes Amaral

5127

Arménio Pereira Tabarra

8,96 Francisco Marques Mendes

35,16 Maria Isabel Barroso

18,87

Gracinda Moura Romão

7,31

15,59 Maria da Piedade de Ascensão Atalaia

1127

João Antunes Vilela

José Martins

29,03 Maria da Luz Carvalho Henriques

Felicia Morgado Neves Martins

23,06 Maria Nabais de Jesus Farinha

Idalina do Carmo

71,21

Salete Maria

Manuel Pereira Mateus

35,91

José Carlos Gonçalves de Sousa

António Luís

22,22 Jaquelina Maria Antunes

Isilda Bispa dos Santos

Ata n.° 7/201 9, de 1 de Março

8,13 Simão Francisco Lourenço

44,87 Maria Celeste Perquilhas

7,03

7,77 José Paulo Antunes Afonso Bispo

4,85

29,46 Afonso Eusébio dos Santos

24,68

27,66 Otilia Nunes Rodrigues da Conceição

10,28

55,61 António Alberto da Fonseca Ramos

24,23

23,16 Maria José Mariano da Rosa

42,66
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Ana Lurdes Marques da Silva Marfins

8,53 Maria Amélia Magueijo Castela

José Pires Marfins

4,76 Maria Catarina

Maria Lopes Marcelino
Joaquim D’Oliveira Lourenço

138,80 Maria Lúcia Pires Esteves

50,27
20,93

2,82 Saudade Morgado Dias Damas

35,51 Maria Amélia Bárbara Gaspar dos Santos
13,49 Herminia de Jesus Ferreira Cabeças

5,87 António Damas

33,73 José Salvado Ferreira

38,10

25,69

Carlos de Jesus Mendes

25,91

Maria Virgínia Morais Prata

11,24 Maria dos Anjos Nunes Rodrigues

14,40 Joaquim Gonçalves

52,22

Maria de Lurdes da Conceição Serra

18,47 Maria Rosa Alves

16,52 Joaquina da Silva Barbosa

77,61

João Afonso da Silva

20,52 Abílio Mateus

32,90 Maria da Conceição Rei Valério Gonçalves

12,17

Manuel Baltazar

12,90 Maria dos Santos Pires Cotovio

25,34 José Ribeiro Peres

38,54

Ilda Nunes Batista

9,65 Gracinda Roque dos Reis Gonçalves

10,43

Maria Odete Martins Mendes

10,68 Maria de Fátima Marfins Reixa

Manuel Sequeira Pereira

36,76 Maria José

36,07 Zulmira de Jesus Gonçalves

52,84

Isabel Maria de Jesus Diogo

18,03 Emilia Roque Gonçalves

40,28 Maria José Vaz

12,13

Francisco da Conceição Alves

17,30 José Rodrigues Marfins

Otília Verissimo dos Santos Correia

28,41

José Maria de Carvalho Correia

28,87 Luis dos Ramos Simão

45,51

Maria José Vieira Rodrigues

48,15 Maria dos Anjos N. Conceição Esteves

61,93 Lucas dos Santos Pio

dite Lopes Poças de Sousa

22,22 Valentim Jesus Esteves

Teresa Dalila Correia Granja Ferreira

22,66 Gregória Milheiro Barroso

Fausto Candeias da Silva

Delminda Amélia Roque

4,65 Maria da Piedade dos Santos Barata

7,55 Maria José dos Santos Marques

18,18

3,92 António Faisco Sebastião

67,46

10,40 Maria do Céu Gil Gaspar

35,91

Maria da Conceição Lopes

24,46
96,97

294,74 Maria José Caroça Teles Baltazar

23,58

36,56 João dos Reis Baltazar
29,70 Elisa Nunes Afonso

11,73
25,21

Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva

10,70 Maria Graciete Marfins Rocha

32,54 José Roque Gonçalves

27,44

Engrácia Maria dos Santos

20,60 Isabel Maria Choucha

78,35 Manuel Duarte Semião

157,91

Joaquina Maria

16,34 António Pires dos Santos

38,76 Maria da Luz de Jesus Nascimento Alves

17,90

Elvira Maria Pires

14,92 Cecilia Joaquim Marques Luís

40,03 João Nunes Lourenço

16,57

Angelina Marques

45,60 Maria da Conceição Nunes Fernandes

12,50 Margarida de Jesus Moura Amaral

20,58

Maria do Rosário

21,68 Maria da Conceição Firmino

43,30 António Pereira Amaral

2,62

Emília de Jesus

46,88 Mariana de Jesus dos Santos

16,47 Maria José Moura Pires

89,63

Isilda Pires Freire

51,89 Maria Celeste Joaquina Gameiro

15,19 Alberto de Jesus Tomaz Pires

55,91

Francisco António de Oliveira Pires

21,89 Manuel Machado Trindade Canhoto

31,89 Manha Manuela Salgueiro

44,87

Armanda Emilia Marfins Almeida Simão

26,54 António Afonso Lopes Rodrigues

Maria Susete Marfins Almeida

27,61

João Nunes Lourenço

31,97 Maria Antónia Ferreira de Emitas Rolo

Graciosa Cipriano Francisco

Leonor Maria Mendes

9,05 Maria da Anunciação Antunes Gonçalves
38,75 Leonel Sequeira Lourenço

16,45
0,96

29,64 Rafael da Cwz Silva

23,07

11,26 Maria de Lourdes D’ Azevedo Alves

27,59

José António Vaz

22,58 Inês Pires Correia

28,31 António Silva Branco

54,65

Maria de Jesus Ana Batista Jacinto

38,45 Augusta Mateus

31,50 Celeste Maria Rodrigues Mateus

30,80

49,23 José Roque Mateus

26,26

5,38 Maria da Conceição dos Santos

Maria do Nascimento Bispo

4,32 Gracinda Roque Afonso Marfins

Manuel António

20,20 João Ribeiro Marfins

37,01

José Salvado Patricio

13,88 Maria dos Anjos Gonçalves B. Rosa

32,07 Maria Joaquina

Violinda Jesus

Maria Vieira da Silva

10,34 Ascensão da Costa Luís

18,60 João Afonso Duarte

Maria Celeste da Silva Gamas

12,53 José Albano Nunes Pires

10,82 Maria Herminia Esteves

Maria do Céu Salgueiro Barata

21,50 Mariana da Silva Ramalhinho Pereira

Nooijahan Amad Ferreira

36,50 Maria Barata

54,90 Maria Jesus Antunes Santos

Otilia Sousa

27,16 Leopoldina Maria Apolinário Nunes

17,84 Maria Afonsa

Francisco Miranda Alves

33,41 Alfredo Marfins Nunes

Maria da Conceição Agostinho
José Marfins

22,31

Maria de Lurdes dos Santos

167,93 Marcelo dos Reis

Maria Suzete Nunes

98,17 Manuel Afonso

José Lopes Nunes

23,82 Fehiciana da Costa Mileu Ambrósio

Maria do Nascimento Conceição Carmo

69,83 Maria José Jorge Marques

Joaquim Barata Barreto

9,91

Elísia dos Santos Farromba

9,62 Assunção Duarte Figueira

António Gregório Cabarrão
Francisco do Nascimento Duarte
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Rosária de Jesus Cristóvão

6,71
25,01
3,99
89,59

137,25 Amélia do Rosário

96,70
30,97
11,44

5,36 Maria Estrela Gomes

30,92

25,17 Conceição Pestana de Gouvéa

15,26

57,85 Armindo Afonso Santos

29,00

107,17 Mana da Conceição dos Santos António
9,57 Alberto Gonçalves da Silva

71,96
16,89

13,84 Maria Marfins

44,48

55,86 Maria Natália Lourenço

57,09

28,47 José Pedro Nunes da Silva

18,39

27,16 Manuel dos Santos Almeida

36,33 Maria Rosa Dias Freire

66,98

25,01 José dos Santos Rito

30,14 Antónia Centeio Calaveiras

29,30
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Ermelinda Augusto

2120 Maria de Lurdes Vaz Matos

12,95 Moisés da Silva Geirinhas

22,52

Noémia Rosa Patrício

51,77 João Dias Antunes

28,78 Maria José Gregório Micaelo Sousa

24,25

Maria da Senhora da Silva

89,25 João António Duarte

27,46 Simão Sousa Barata

Eugénio Lopes Luis

77,62 José Roque Gonçalves

24,11

Maria Emilia Roque

19,13 Silvia Maria Ribeiro

18,26 Joaquim João Mendes

22,84

Domingos Esteves Pires
Ana Conceição Henriques

10,51

34,44

72,69 Maria da Conceição

5,98 Lúcia da Conceição Pereira Beirão
71,40 Adriano Dias Beirão

Maria Vicência Diabão

12,69 Isabel Reis Lopes Sorda

Francisco José Pestana Sardinha

Ermelindo Manuel Casimiro

3,83 Luís Maria Santos

5,67 José Guedelha

18,00 Alexandre Correia de Oliveira

26,44 Maria Vitória da Silva Silvestre

Maria José Barata L. Mendes Silva Pires

54,24 João Roque Gonçalves

35,26 José Venãncio Baltazar

Maria Ribeira Marques
Maria Rosalina Lourenço Nunes

5,94 Celestina de Jesus
23,99 Maria da Glória Martins Pires Azevedo

António Roque Martins

52,88 Rufino Luis de Azevedo

Lúcia de Jesus Roque

74,49 Maria Isilda dos Santos
70,08 Francisco dos Santos Lopes

Ponto 10

—

24,84

8,39
165,88

23,09 Maria Elisabete Penedo Gil Martins

António João Pardal de Sã

Joaquim Catarino Roque

8,18

Alzira Maria Roque Gonçalves Mendes

52,13
6,32
15,47

9,37 Maria Delfina Nunes

36,76

0,35 Maria Carolina Martins Nunes

32,01

7,86 Maria do Rosário Santos Pereira Pires

57,65

25,47 Isaltina dos Anjos Joaquim

9,10

43,16

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 28/02/2019:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 29.655,673,39
€ 115.768,95

APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos,
CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 9 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secretar’
O Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 7/2019, de 1 de Março
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