CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATA N.°9

REUNIÃO ORDINÁRIA— 5ABRIL2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCOS

Aos cinco dias do mês de abril 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 o Senhor Vice-Presidente José Augusto Roddgues
Alves e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra
da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveifinho 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 os presentes e propõs à Câmara Municipal
encontrar uma solução para duas situações em estradas localizadas na Freguesia de Santo André das
Tojeiras. Sobre a estrada que dá acesso às localidades de Fonte Longa, Vale Coelheiro, Vale Ramadas,
Cabeça Gorda, Monte Gordo, referiu que existia um troço de cerca de duzentos metros ladeado, mesmo
junto à estrada, por pinheiros muito altos e chamou a atenção para o elevado risco de perigo que isso
comporta aos transeuntes e automobilistas, caso ali deflagre um incêndio. Ainda, quanto a uma estrada de
terra batida que liga as povoações de Fonte Longa e Vale Ramadas, disse que tinha uma distância de um
quilómetro em estado de intransitabilidade. O Senhor Vereador Hugo Lopes também usou da palavra para
referir que numa rua adjacente ao prédio dos Bordados de Castelo Branco se encontra um paste implantado
no meio da via, com cabos soltos. O Senhor Vereador confessou desconhecer a que serviço o poste
pertencia, mas propós que se indagasse a sua propriedade e o mesmo fosse retirado. O Senhor Presidente
ouviu as propostas dos Senhores Vereadores e informou que o poste é da PT e que a sua deslocação já
havia sido requerida pelo Município, por várias vezes àquela empresa.
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.
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II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
—

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 15 de março de 2019 (Ata
n°8) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL
—

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa
Porproposta do Senhor Presidente1 a Câmara Municipal deliberou, porunanimidade, transferira montante
de € 160.969,00, para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), subdividido nas quantias de €
97085,00, correspondente à taxa de comparticipação dos municípios associados do ano 2019 e de €
63.884,00, correspondente à contrapartida nacional do Municipio em iniciativas desenvolvidas pela CIMBB.
2.1.2. Instituto Politécnico de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Cámara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €4.500,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, destinado a comparticipar os eventos equestres,

Concurso Nacional de Obstáculos (CSN-C) e Jornada do Campeonato Regional de Ensino do Centro
(CDRCentro), organizados pela Escola Superior Agrária, em parceria com o Centro Equestre, nos dias 4 e
5 de maio.
2.1.3. Associação Cultural e Desportiva da Carapalha
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 12.500,00, à Associação Cultural e Desportiva da Carapalha, como apoio financeiro destinado à
organização da Taça de Portugal de Kempo e á participação em provas de Dressage.
2.1.4. Associação Social Recreativa e Cultural de Vale da Torre
Por proposta do Senhor Presidente, a Cámara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €6.000,00, à Associação Social Recreativa e Cultural de Vale da Torre, como apoio financeiro destinado
à organização da III Festa da Flor, edição de 2020.
2.1.5. Sport Benfica e Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente e no seguimento da informação n.° 1078, de 26/02/2019, da Divisão
de Obras, Equipamentos e lnfraestmturas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
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subsídio de € 1.926,00 ao clube desportivo Sport Benfica e Castelo Branco, destinado a subsidiar os
encargos com as deslocações da sua equipa de Futebol 11 de Juniores Masculinos que está a disputar 2a
Divisão do Campeonato Nacional de Juniores.
2.1.6. Associação de Profissionais de Educação Fisica de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 11.850,00, à Associação de Profissionais de Educação Fisica, desUnado a suportar financeiramente o
projeto Acede o Passo, no período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de março de 2020.
2.1.7. Conservatôrio Regional de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 3.500,00, ao Conservatório Regional de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado à
organização do VII Festival de Guitarra de Castelo Branco, que decorreu durante o mês de março de 2019.
2.1.8. Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1.000,00, à Cruz Vermelha Portuguesa

—

Delegação de Castelo Branco, como apoio à logistica da

peregrinação a Fátima, edição 2019, na área do Distrito de Castelo Branco.
2.1,9. Indústria Futebol Clube Cebolense
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de €2.000,00, ao Indústria Futebol Clube Cebolense, como apoio financeiro à organização de prova de BTT
na localidadede Cebolais de Cima, integrada no calendário regional do Troféu de Maratonas da Beira Interior.
2.1.10. Desportivo de Rochas de Baixo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 500,00 ao Desportivo de Rochas de Baixo, como apoio financeiro destinado à organização
do Torneio de Benjamins, futebol de sete, na povoação de Rochas de Baixo, no dia 13 de abril de 2019.
2.1.11. Grupo de Estudos e Defesa do Património Cultural e Natural da Gardunha (GEGA)
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 3.000,00, ao Grupo de Estudos e Defesa do Património Cultural e Natural da Gardunha
(GEGA), como apoio financeiro para a edição do livro Gentes e Património e a concretização de aUvidades a
reaízar no contexto da preservação e divulgação dos valores culturais e patrímoniais de São Vicente da Beira.
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2.1.12. Associação Nacional de Conservação da Natureza (Quercus)
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 4.000,00, à Associação Nacional de Conservação da Natureza (Quercus), como apoio financeiro
destinado a atividades comemorativas dos 20 anos de existência do Centro de Estudos e Recuperação de
Animais Selvagens de Castelo Branco (CERAS).
2.1.13. Associação StArte
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 5.000,00, à Associação St Arte, como apoio financeiro destinado à organização da aa Edição do
Castelo Branco 48 HourFilm Projecte auxiliar a produção de duas competições adicionais em parceria com
a Fábrica da Criatividade.
2.1.14. Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 3.338,40, à Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo, conforme estipulado na Cláusula
4.ado protocolo celebrado em 18 de abril de 2013.
2.1.15. Associação Educar Reabilitar Incluir Diferenças (ERID)
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 4.600,00, à Associação Educar Reabilitar Incluir Diferenças (ERID), como apoio à organização do
Campo de Férias na Praia 2019, destinado a crianças e jovens com deficiência ou outras condicionantes
físicas, intelectuais ou até de natureza emocional.
2.1.16. Casa da Infância e Juventude de Castelo Branco (CIJE)
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.500,00, à Casa da Infância e Juventude de Castelo Branco (CIJE), como apoio financeiro destinado
a despesas com o alojamento, na Pousada de Juventude de Castelo Branco, dos 36 elementos da orquestra
de bandolins oriunda da Ilha da Madeira que atuarão no Cine-Teatro Avenida, no dia 19 de julho de 2019.
2.1.17. Albigym Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 6.000,00, à Albigym

—

Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha, como apoio

financeiro destinado a comparticipar a organização do VI Festival de Ginástica de Castelo Branco, no dia 15
de junho de 2019.
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril

Página 4/34

4

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
2.1.18. Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 750,00, à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EFE, como apoio financeiro destinado à
concretização do VI Encontro do Neurodesenvolvimento da Beira interior, organizado em conjunto com os
Serviços de Pediatria do Centro Hospitalar da Cova da Beira e da ULS da Guarda.
2.1.19. Associação de Ténis de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 10.000,00, à Associação de Ténis de Castelo Branco, como apoio financeiro à organização do evento
Internacionais de Ténis de Castelo Branco Ediçâo 2019, torneio internacional masculino pontuável para o
—

Ranking ATP, entre os dias 12 e 21 de julho, em Castelo Branco.
2.1.20. Casais Sempre Frescos —Associação Cultural e Recreativa em Sobral do Campo
For proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.900,00, à Casais Sempre Frescos

—

Associação Cultural e Recreativa em Sobral do Campo, como

apoio destinado à edição do segundo cd de música tradicional portuguesa do grupo Cavaquinhos Sempre
Frescos.
2.1,21. Clube Desportivo de Alcains
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 30.000,00, ao Clube Desportivo de Alcains, como apoio destinado ao desenvolvimento de atividades
durante o final da época desportiva de 2018/2019,
2.1.22. Associação Granja Park
For proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 750,00, à Associação Granja Park, como apoio destinado à organização do evento 1 Rota de
Degustação de Castelo Branco.
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. Associação de Profissionais de Educação Física de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 1.760,00, à Associação de Profissionais de Educação Física, destinado à aquisição e manutenção dos
equipamentos necessários ao desenvolvimento do programa Acede o Passo, iniciativa gratuita da Câmara
Municipal, para acompanhamento dos praticantes de atividade fisica.
Ata
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2.2.2. Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sarzedas
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à Santa
Casa da Misericórdia de Sarzedas, um subsidio de € 36.900,00, como apoio financeiro à requalificação do
seu edificio sede, mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar a
respetiva adenda ao protocolo.
2.2.3. Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, ao Centro
Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo, um subsidio de €4.000,00, destinado a melhorar a
habitabilidade do seu edificio sede.
2.2.4. União Lousense

—

Colectividade Recreativa e Cultural

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir para à
União Lousense

—

Colectividade Recreativa e Cultural, o montante de €61.000,00, como apoio financeiro

destinado a suportar o valor da comparticipação da sua candidatura ao programa PRID 2018, do Instituto
Português do Desporto e Juventude, lP, para a reabilitação do polidesportivo daquela associação, mediante
assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar a
respetiva adenda ao protocolo.
2.2.5. Escuderia Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 1.500,00, à Escudeda Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a comparticipar a edição de
livro comemorativo do seu 55.° aniversário, no dia 21 de maio de 2019.
Ponto 3

—

CONTRATAçÃO PÚBLICA

3.1. Prestação de Serviços, por Lotes, para a Realização de Festivais e Feiras, nas Freguesias
de Cafede, Louriçal do Campo, Tinalhas, Castelo Branco, Sarzedas, São Vicente da Beira,
Escalos de Baixo, Póvoa de Rio de Moinhos, Cebolais de Cima, Sobral do Campo, Lardosa,
Malpica do Tejo e Escalos de Cima, no Concelho de Castelo Branco. Proposta de Abertura
de Procedimento por Concurso Público e Aprovação da Minuta do Modelo do Anúncio para
Publicação no DRE
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1406, de 26/03/2019, do Gabinete de Apoio à
Presidência, propondo a abertura do procedimento por concurso público para a Prestação de Serviços, por
Lotes, para a Realização de Festivais e Feiras, nas Freguesias de Cafede, Louriçal do Campo, Tinalhas,
Castelo Branco, Sarzedas, São Vicente da Beira, Escalos de Baixo, Póvoa de Rio de Moinhos, Cebolais de
Cima, Sobral do Campo, Lardosa, Malpica do Tejo e Escalos de Cima, no Concelho de Castelo Branco, pelo
preço base de € 833.850,00 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e aprovação da minuta do modelo do
anúncio para publicação no DRE
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a respetiva despesa, aprovar as peças do
procedimento e a delegação, no júri, das competências previstas na presente informação, relativas ao
concurso público para a Prestação de Serviços, por Lotes, para a Realização de Festivais e Feiras, nas
Freguesias de Cafede, Loudçal do Campo, Tinalhas, Castelo Branco. Sarzedas, São Vicente da Beira,
Escalos de Baixo, Póvoa de Rio de Moinhos, Cebolais de Cima, Sobra! do Campo, Lardosa, Malpica do Tejo
e Escalos de Cima, no Concelho de Castelo Branco, pelo preço base de € 833850,00 (acrescido do IVA à
taxa legal em vigor).
Deliberou, ainda, aprovar a minuta do modelo do anúncio para publicação no DRE
3.2. Percurso Ciclável e Pedonal entre Alcains e Santa Apolónia. Proposta de Adjudicação de
Procedimento Concursal, Nomeação do Gestor de Contrato e Aprovação da Minuta de
Contrato
Pelo Senhor Presidente foi presente as propostas de adjudicação, nomeação de gestor de contrato e
minuta do contrato do concurso público referência CP E 6/2019 Percurso Ciclável e Pedonal entre Alcains
—

e Santa Apolónia, pelo valor de € 769.337,81, à empresa Diamantino Jorge & Filho, Lda, no uso das
competências conferidas a este órgão pela alinea fl do n,° 1 do artigo 33.° da Lei n,° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 1 8.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para
os efeitos previstos no artigo 76.° do CCP.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
nos termos do artigo 76.° do Código dos Contratos Públicos, adjudicar o procedimento de concurso público
referência CP E 6/2019

—

Percurso Ciclável e Pedonal entre Alcains e Santa Apolónia, pelo valor de €

769.337,81, à empresa Diamantino Jorge & Filho, Lda.
Mais deliberou, nos termos das alíneas f) e g) do n.° ido artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
conjugada com a alinea b) do n.° ido artigo 18.0 do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, nomear o arquiteto
João Pedro Antunes Dias gestor do respetivo contrato, para os efeitos previstos no artigo 209.° do CCP.
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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Deliberou, ainda, aprovar a respetiva minuta do contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 98.°do CCP e dar
poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o respetivo contrato de
empreitada.
3.3. Construção de Percurso Pedonal Ciclável no Louriçal do Campo. Ratificação de Minuta de
Modelo de Anúncio de Concurso Público
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta do anúncio do concurso público, para publicação no Diário

da República Eletrónico, da empreitada de Construção de Percurso Pedonai Ciclávelno Louriçaido Campo,
a realizar pelo preço base de € 762.337,12 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do anúncio do concurso público, para

publicação no Diário da República, da empreitada de Construção de Percurso Pedonal Ciclável no Louriçal
do Campo, a realizar pelo preço base de € 762.337,12 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor).
Ponto 4— OBs MUNICIPAIS

4.1. Liberação de Cauções
4.1.1. Requalificação Urbana nas Freguesias: Lousa e Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1983, de 03/04/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestwturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação Urbana
nas Freguesias: Lousa e Castelo Branco, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação
consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a
receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas
as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código
dos Contratos Púbicos”, no montante total de € 1.583,32.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas, como
garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos,

relativas à empreitada de RequaíifIcação Urbana nas Freguesias: Lousa e Castelo Branco, adjudicada à
empresa João de Sousa Baltasar, SA, no montante total de € 1.583,32.
4.1.2. 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 nY 1984, de 03/04/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestmturas, relativa á liberação de cauções da empreitada de Reabilitação da ex-EN 112
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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no Troço Compreendido entre o Salgueiro do Campo e o Limite do Concelho, adjudicada à empresa João de
Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: Ndepois de ser realizada a vistoria para efeitos
do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a 1 a liberação de caução, no dia
27 de março de 2019, concluiu-se que se encontram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte
do adjudicatário, pelo que se deverá proceder à liberação das cauções prestadas conforme previsto nos
artigos 3.° e 4.° do mencionado diploma e serem restituidas as quanfias retidas como garantia ou a qualquer
outro título, na percentagem de 60% da caução total da obra” (€ 187.222,79), no valor de € 112.333,67.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 1? liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 3.° e 49 do Decreto-Lei n.° 190/201 2, de 22 de agosto e, serem restituidas à
empresa João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, na
percentagem de 60% da caução total da empreitada de Reabi/itação da ex-EN 112 no Troço Compreendido
entre o Salgueiro do Campo e o Limite do Concelho, no valor de € 112.333,67.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

5.1. Certidões de Compropriedade
5.1.1. Maria Hortense Marques Barata Cabaço. Malpica do Tejo
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Hortense Marques Barata
Cabaço, para emissão de aparecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em
relação a 4/284 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 1, da secção U, freguesia de Malpica do
Tejo, a favor de Maria Hortense Marques Barata Cabaço e Edite Marques Vicente Neves, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete
Juridico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal
delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 549 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 náo vise ou dele possa resultar o parcelamento fisico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidâo prevista no
artigo 549 da Lei n°91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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5.1.2. Lúcia Maria Rodrigues Lourenço. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Cistina Marques Lourenço

—

Advogada, representante legal de Lúcia Maria Rodrigues Lourenço, para emissão de “parecer favorável da
Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação a 2/5 do prédio rústico inscrito na matriz
sob o artigo 55, da secção HH, freguesia de Sarzedas, a favor de João Rodrigues Lourenço e Alexandra
Maria Rodrigues Lourenço da Silva, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará
parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a
informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012),
julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão
prevista no artigo 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 parecer favoràvel 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.
5.1.3. Maria Roque Gonçalves. Santo André das Tojeiras
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Hortense Marques Barata
Cabaço, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em
relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 34, da secção AH, da freguesia de Santo André das
Tojeiras, a favor de Bruno Miguel Martins Lopes Gonçalves e Sónia Patricia Martins Gonçalves Fatela,
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 02105/2012), julga-se não haver inconveniente em que o
executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de
setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o
parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento
fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos’.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável 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,
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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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.
5.1.4. Dujolufa

—

Investimentos Imobiliários, SA. Alcains

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Hortense Marques Barata
Cabaço, para emissão de parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em
relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 159, da secção G, freguesia de Alcains, a favor de
Lesley Belinda Hogan e Karen Bailey, 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 haverinconvenienteem queoexecutivo 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 nY 64/2003, de 23 de
agosto, fazendo constarda mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise
ou dele possa resultaro parcelamentofisicodo prédioou 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 fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.1.5. João de Almeida Nunes e Outros. Sarzedas
Pelo Senhor Presidentefoi presente um requerimento apresentado por João de Almeida Nunes, Stéphane
Jeannet e Ariane Isabelle Besancet, para emissão de parecerfavorável da Câmara Municipal à constituição
de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 92 da secção X e artigo 75
da secção V, freguesia de Salgueiro do Campo, a favor de Stéphane Jeannet e Ariane Isabeile Besancet,
assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento fisico do prédio ou a violação do
regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada
pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o
executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 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,
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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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.
5.1.6. João Soares Sequeira. Escalas de Cima
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por João Soares Sequeira, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 45, da secção 8, da freguesia de Escalos de Cima, a favor de Célia
Maria Pires Sequeira de Matos e Maria Gabriela Pires Sequeira, assumindo o compromisso de que do
negócio não resultará parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n,° 6,
de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 549 da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.°
64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54? da Lei n°91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
1!

dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.2. LE-EDI 17312018. Chen Zhi. Avenida General Humberto Delgado

—

Castelo Branco. Pagamento

em Prestações da Compensação Devida Por Inexistência de Lugares de Estacionamento
(n.° 2 e n.° 3 da artigo 17? do Regulamento Municipal sobre Estacionamento e Garagens na
Cidade de Castelo Branco)
Pelo Senhor Presidentefoi presente o processo de licenciamento de obras particulares com a referência
LE-EDI 173/2018, de 28 de agosto, requerido por Chen Zhi, cuja emissão de alvará de licença de construção
está sujeita ao pagamento da taxa de compensação prevista no n.° 2 e n.° 3 do artigo 17.° do Regulamento
Municipal sobre Estacionamento e Garagens na Cidade de Castelo Branco, publicado no Apêndice n.° 74 II
Série n.° 104, de 31 de maio de 2005, no valorde€54.869,00 (10 lugares X€ 5.486,90). Poroficio datadode 11
de março de 2019, vem o interessado requerer o pagamento do valor fracionado em três prestações. Na

listagem do roteiro, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 11103/2019, os serviços
informaram “julga-se de aceitar o fracionamento do pagamento em três prestações subdividas pelo tempo
constante na calendarização (12 semanas): 19 Prestação, €18.289,70, antes do alvará de licença de obras;
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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2. Prestação, €18.289,70, seis semanas após o pagamento dai .2Prestação; 3• Prestação, €18.289,60, seis
semanas após o pagamento da 2Y Prestação e antes da emissão do alvará da autorização de utilização.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento fracionado em três prestações,
da taxa de compensação prevista no n,° 2 e n°3 do artigo

17.0

do Regulamento Municipal

—

Estacionamento

e Garagens na Cidade de Castelo Branco—, publicado no Apêndice n.° 74 II Série n.° 104, de 31 de maio
de 2005, no valor de € 54.869,00, subdividas pelo tempo constante na calendarização (12 semanas), sendo
a 1 •B Prestação, no montante de €18.289,70, paga antes do alvará de licença de obras, a 2? Prestação, no
montante de €18.289,70, paga seis semanas após o pagamento da 1? Prestação e a

38

Prestação, no

montante de € 18.289,60, paga seis semanas após o pagamento da 2? Prestação e antes da emissão do
alvará da autorização de utilização.
5.3. LU-LOT 512019. Câmara Municipal de Castelo Branco. Zona Industrial de Castelo Branco.
Alteração ao Loteamento
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de alteração ao loteamento referência LU-LOT 5/2019, de
12/03/2019

—

Município de Castelo Branco, titulado pelo Alvará n.° 75/2003

—

Área de Localização

Empresarial de Castelo Branco Ampliação da Zona Industrial de Castelo Branco). Na listagem do roteiro do
—

processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 13/03/2019, os serviços propõem
o deferimento da pretensão.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento referência LU-LOT
5/2019, de 12/03/2019 Município de Castelo Branco, titulado pelo Alvará n.° 75/2003 Área de Localização
—

—

Empresarial de Castelo Branco Ampliação da Zona Industrial de Castelo Branco).
—

5.4. Emparcelamento Rural Isenções e Incentivos (AIinea b) do n.° 2 do Artigo 51.° da Lei n.°
—

11112015, de 27 de Agosto)
Pelo Senhor Presidente foi presente um pedido de Eduardo Manuel Ferreira Rato, requerendo o
emparcelamento do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 64, secção D, com área de 10,265 ha, sito
em Vale da Figueira, freguesia de Escalos Baixo, concelho de Castelo Branco, que vai adquirir à firma
Florência Augusto Chagas, Lda e do prédio rústico confinante, de sua propriedade, inscrito na matriz sob o
artigo 63, secção D, com a área 4,9250 ha, para efeitos de isenção de IMT sobre a referida aquisiçâo, para
efeito do estabelecido na alinea b) do n.° 2 e do n.° 3 do artigo

51.0

da Lei n.° 111/201 5, de 27 de agosto.

No sistema de gestão documental MyDoc, os serviços exararam a seguinte informação, em 25/03/2019:
“apresentou a documentação referida na alínea a) e b) do n.° 5 do artigo 51.° da Lei n.° 111/2015 de 27 de
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril

Página 13/34

4

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
agosto (documento comprovativo de que o requerente é titular do direito de propriedade de prédio rústico
confinante do que pretende adquirir e parecer da DRAP), pelo que se julga de se poder emitir parecer
favorável ao emparcelamento rural, devendo o executivo pronunciar-se sobre o mesmo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao emparcelamento rural do
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 64, secção D, com área de 10,265 ha, sito em Vale da Figueira,
freguesia de Escalos Baixo1 concelho de Castelo Branco, que vai adquirir à firma Florência Augusto Chagas,
Lda e do prédio rústico confinante, de sua propriedade, inscrito na matriz sob o artigo 63, secção D, com a
área 4,9250 ha, para efeitos de isenção de IMT sobre a referida aquisição, para efeito do estabelecido na
alínea b) do n.° 2 e do n.° 3 do artigo 51.° da Lei n.° 111/2015, de 27 de agosto, requerido por Eduardo
Manuel Ferreira Rato.
5.5. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Fevereiro de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1323, de 12/03/2019, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês fevereiro de 2019.
A Càmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 6— SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANcO

6.1. Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação das Respetivas
Minutas de Contrato
6.1.1. Fornecimento de Energia Elétrica para o Ano 2019

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
18/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para o Fornecimento de Energia Elétrica para o Ano
2019, à empresa Enat

—

Energias Naturais, Lda, pelo montante de € 117.919,73, acrescido de IVA à taxa

legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em 18/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público
para o Fornecimento de Energia Elétrica para o Ano 2019, á empresa Enat

—

Energias Naturais, Lda, pelo

montante de € 117.919,73, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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6.1.2. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 2) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
18/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 2)
das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Zonáguas, Construção e Manutenção de Redes de Água,
Lda, pelo montante de € 164.988,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em 18/03/2019! relativa à adjudicação do concurso público
para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 2) das lnfraestmturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Zonáguas,
Construção e Manutenção de Redes de Água, Lda, pelo montante de €164.988,00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.1.3. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 3) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
18/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 3)
das Infraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Serraqua

—

Serviços & Construção, Lda, pelo montante de

€ 154,481,30, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Cãmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em 18/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público
para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 3) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Serraqua

—

Serviços & Construção, Lda, pelo montante de €154.481,30, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.1.4. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 4) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
18/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 4)
das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, ao empreiteiro João de Almeida Barata, pelo montante de €108.967,15,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em 18/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público
para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 4) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, ao empreiteiro João de
Almeida Barata, pelo montante de € 108.967,15, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.1.5. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 5) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
18/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 5)
das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, ao empreiteiro João de Almeida Barata, pelo montante de €119.070,64,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em 18/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público
para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 5) das Infraestruturas de Abastecimento de Água e
Ata n.° 9/201 9, de 5 de Abril
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Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, ao empreiteiro João de
Almeida Barata, pelo montante de € 119.070,64, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgara contrato.
Ponto 7— PATRIMÓNIO

7.1. Prédio Urbano na Avenida Infante O. Henrique, s/n, em Cebolais de Cima. Aquisição Onerosa
de Imóvel
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5, de 26/03/2019 (n.° de entrada 1 2080, de
05/04/2019) e um relatório de avaliação do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição de um prédio situado na Avenida Infante D. Henrique, s/n, em Cebolais de Cima, com a área total
de 4.753,00 m2, descrito na matriz predial urbana sob o artigo 989, da União das Freguesias de Cebolais
de Cima e Retaxo, averbado em nome de Matos & Romãozinho, Lda. Propõe-se a aquisição, livre de
quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de €75.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado na Avenida
Infante D. Henrique, s/n, em Cebolais de Cima, com a área total de 4.753,00 m2, descrito na matriz predial
urbana sob o artigo 989, da União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, averbado em nome de
Matos & Romãozinho, Lda, pela quantia de €75.000,00, 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,
7.2. Cedência Graciosa de Parcelas de Terreno para o Domínio Público
7.2.1. Manuel António Lopes dos Santos. Bairro do Valongo Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6, de 13/03/2019, da Divisão de Urbanismo e Obras
Particulares, registada como n.° 1564, de 22/03/2019, no programa de gestão documental MyDoc, sobre a
cedência de uma parcela de terreno ao Município, por Manuel António Lopes dos Santos, Da informação,
consta o seguinte texto: foi condicionante do licenciamento da construção de uma moradia, sito no Bairro
de Nossa Senhora do Valongo, caminho 3, quinta 3, direito em Castelo Branco, a cedência gratuita para o
domínio público, de uma parcela de terreno com a área de 86,10 m2 do prédio inscrito na matriz predial
8076 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 6480/20010301. Assim,
deverá a Ex.ma Câmara deliberar sobre a aceitação da doação, e dar poderes ao Senhor Presidente ou
quem legalmente o substituir para outorgar a respetiva escritura.”
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa para o domínio público, promovida por Manuel
António Lopes dos Santos, de uma parcela de terreno com a área de 86,10 m2 do prédio inscrito na matriz
predial 8076 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 6480/20010301.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
7.2.2. Maria da Nazaré Fernandes Correia Simão e Outros. Ribeiro das Perdizes Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7, de 19/03/2019, da Divisão de Urbanismo e Obras
Particulares, registada com o n.° 1542, de 22/03/2019, no programa de gestão documental MyDoc, sobre a
cedência de uma parcela de terreno ao Município, por Maria da Nazaré Fernandes Correia Simão e Outros.
Da informação, consta o seguinte texto: “foi condicionante do licenciamento de obras, (legalização de
alterações ao projeto inicial) sita no Ribeiro das Perdizes em Castelo Branco, a cedência de uma área de
115 m2 para o domínio público, para o alargamento da via pública, do prédio inscrito na matriz predial 4517
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 8468/20060127. Assim, deverà
a Ex.ma Câmara deliberar sobre a aceitação da doação, e dar poderes ao Senhor Presidente ou quem
legalmente o substituir para outorgar a respetiva escritura.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° ido artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa para o domínio público, promovida por Maria
da Nazaré Fernandes Correia Simão e Outros, de uma parcela de terreno com a área de 115 m2 do prédio
inscrito na matriz predial 4517 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
8468/20060127.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o subsutua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
7.2.3. Alcidio Leal. Castelo Branco (Empreitada de Pavimentação da Circular Interna, Entre o
Acesso à Variante Sul e a Quinta da Pipa)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1547 de 22/03/2019, da Divisão de Obras
Equipamentos e lnfraestruturas, sobre a cedência de parcela de terreno de Alcideo Leal

—

Processo CE

DEST 2/2019. Da presente informação consta o seguinte texto: “a Câmara Municipal de Castelo Branco,
realizou a obra de pavimentação da circular interna entre o acesso à variante sul e a Quinta da Pipa. Para
execução da mesma, foi necessário ocupar uma parcela de terreno, propriedade do Sr. Alcídio Leal, descrito
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 3603, e inscrito na matriz urbana com o
artigo 9987.° da freguesia de Castelo Branco, com a área de 265,00 m2. Assim, informamos que não vemos
inconveniente em que seja feita escritura de cedência, da respetiva área, para o domínio público.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização de escritura de cedência graciosa
relativa a uma parcela de terreno do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco
sob o n.° 3603 e inscrito na matriz urbana como artigo 9987.°da freguesia de Castelo Branco, para o domínio
público, com a área de com a área de 26500 m2, cedida por Alcídio Leal, para a execução da obra de
pavimentação da circular interna entre o acesso à variante sul e a Quinta da Pipa, Processo CE-DEST
212019.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
7.3. Cessação do Direito de Ocupação de Fogo de Habitação Social. Maria do Carmo Andrade
Santos
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2695, de 13/06/2018, do Serviço Parque
Habitacional e Rendas, sobre a cessação do direito de ocupação por falta de residência permanente em
fogo de habitação social Processo n.° 339, Maria do Carmo Andrade Santos. Da informação consta o texto
—

transcrito: “1

—

Em agosto de 2010 foi atribuida uma habitação social (sobre o regimente da renda apoiada),

no Bairro de 5. Tiago

—

Praceta Eng. Manuel Valente, Bloco El

—

1.0

A, à Sra. Maria do Carmo Andrade

Santos, cujo agregado familiar é composto pelo seu companheiro Sandro Andrade Silva, e pelos seus filhos:
Nádia dos Santos Silva, e Gerson Sandro Santos Silva (Anexo 1). 2

—

Em 2014 fomos alertados pelos

moradores do Bloco El que tinham visto o casal a fazer mudanças, e que de vez em quando o fogo era
frequentado por outras pessoas de etnia cigana. 3—Nas diligências que foram feitas ao Bairro de 5. Tiago,
este serviço verificou que o casal nunca se encontrava em casa. 4—Num dos ofícios que foi expedido (com
aviso de receção) à Sra. Maria do Carmo Andrade Santos, constatou-se que o mesmo havia sido assinado
pela Sra. Mârcia Andrade (Anexo II), em 22/01/2015, que não faz parte do agregado familiar. A mesma
estava a residir provisoriamente nos Viveiros Municipais em virtude de terem sido demolidas as barracas
sitas no Bairro Manuel Grilo Pombal. Como foi atribuida uma indemnização, por parte da Associação Amato
Lusitano, para o realojamento destas famílias fora do âmbito da habitação social, a Sra. Mãrcia Andrade. ou
o seu agregado familiar, não poderão estar inscritos em habitação social, nem tão pouco lhe ser atribuida
uma habitação. 5 A titular do arrendamento tem solicitado, anualmente, junto da Divisão da Ação Social,
—

desta Câmara Municipal o pedido de atribuição de manuais escolares para a sua filha Nádia dos Santos
Ata n.° 9/201 9, de 5 de Abril
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Silva que frequentou e continua a frequentar a Escola Cidade de Castelo Branco, cujo requerimento é
preenchido pela própria onde refere que reside na Qta. das Fontainhas, n.° 87.6 Uma vez que no processo
—

constava que a validade do Cartão de Cidadão tinha expirado em final de 2014 e como aparece no MyDoc
(Sistema documental deste Município), mais do que uma morada, em 21/03/2018 foi solicitado
(telefonicamente), pelo Serviço do Parque Habitacional e Rendas, à Junta de Freguesia de Castelo Branco
que nos fosse remetido a ficha de eleitor do casal, onde se constatou uma vez mais que o casal apresenta
morada diferente do fogo que lhe foi atribuído em 2010 por este Município (Anexo III). 7
solicitou junto dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, se o fogo

(1.0

—

Este serviço

A do Bloco El), propriedade

deste Município, havia algum fornecimento de água (Anexo IV). No qual obtivemos como resposta: “que foi
solicitado a rescisão do fornecimento de água em 29/1212017 a pedido da titular do arrendamento”. Foi-nos

ainda cedido cópia do contrato de fornecimento de água e restantes serviços, em nome do companheiro da
titular de arrendamento, em 30/09/2014, para a Rua Jorge Gomes Prata, Lote 87. Atualmente o nome da
rua passou a denominar-se: Rua da Fonte Santa, n.° 87 (Qta. das Fontainhas) 6000-049 Castelo Branco.
—

8— Uma vez que o fogo foi atribuido sobre o regime de renda apoiada (Lei n.° 116/93, de 7 de maio) tendo
sido revogado, dando origem ao novo regime do arrendamento apoiado, cujo regime se rege pelo disposto
na Lei n.° 81/2014, de 19 de dezembro, com a nova redação dada pela Lei n.° 32/2016, de 24 de agosto, e
subsidiariamente pelo Código Civil e pelo NRAU. Assim sendo, nos termos da alínea b) do n.° 1 do artigo
25.° a resolução pelo senhorio far-se-á para “além das causas de resolução previstas na lei e nas
disposições legais aplicáveis, nomeadamente nos artigos 1083.° e 1084.° do Código Civil

alinea a) do

n.° 1 do artigo 6.° “está impedido de tomar ou manter o arrendamento de uma habitação em regime de

arrendamento apoiado quem se encontre...” na seguinte situação “seja proprietário, usufrutuário,
arrendatário ou detentor a outro titulo de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado

a habitação, localizado no concelho.J’, bem como nos termos da alínea d) do n.° 2 do artigo 1083.° é
fundamento de resolução “o não uso do locado por mais de um ano, salvo nos casos previstos n.° 2 do artigo

1072.0’. Face ao exposto e como a lei determina que o arrendatário deve usar efetivamente a coisa para o
fim contratado, não deixando de a utilizar por mais de um ano, vem este serviço propor, uma vez que os
processos judiciais de despejo demoram anos e de modo a deter a ocupação abusiva e indevida por parte
de outros agregados familiares, quer pelo crescente número de pedidos para a atribuição de uma habitação
social, seja a Câmara Municipal, através do Gabinete Juridico, a proceder à cessação de utilização do fogo
através de procedimento administrativo, nos termos previstos no Código de Procedimento Administrativo e
na demais legislação especial aplicável.”
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o Gabinete Jurídico, a proceder à cessação
de utilização do fogo sito no Bairro de 5. Tiago

-

Praceta Eng. Manuel Valente, Bloco El

—

1.0

A, à Sra.

Maria do Carmo Andrade Santos, através de procedimento administrativo, nos termos previstos no Código
de Procedimento Administrativo e demais legislação especial aplicável.
7.4. Poemas do Pequeno Lugar, Edição 2019. Atribuição de Preço a Obra Literária Patrocinada
pelo Municipio
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1567, de 22/03/2019, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de € 10,00 para venda ao público do livro Poemas do Pequeno Lugar, obra
literária de António Salvado, edição 2019, patrocinada pelo Municipio de Castelo Branco,
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 10,00 para venda ao público do
livro Poemas do Pequeno Lugar, obra literária de António Salvado, edição 2019, patrocinada pelo Município
de Castelo Branco.
7.5. ATL Páscoa 2019. Serviço Educativo Municipal Para as Artes. Definição de Preço
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1729, de 28/03/2019, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, sobra a definição de preço do ATL

—

Páscoa 2019 do 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
de férias escolares da Páscoa (de 8 a 12 de abril de 2019), 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 para o referido ATL. Propõe-se o preço de frequência, á semana, de 40,00 Euros (quarenta
euros), por criança, sendo que, no caso de irmãos, o primeiro irmão terá um desconto de 25% e o segundo
irmão beneficiaria de 50% de desconto sobre o valor de inscrição. Propõe-se, ainda, que crianças inscritas
beneficiárias dos escalões A e 5 da Ação Social Escolar usufruam, no 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 implicita uma componente de serviço público a garantir pela autarquia.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 40,00 por criança, para a
frequência do ATL

—

Páscoa 2019 do Serviço Educativo Municipal Para as Artes, sendo que, no caso de
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irmãos, o primeiro irmão terá um desconto de 25% e o segundo irmão beneficiaria de 50% de desconto
sobre o valor de inscrição.
Deliberou, ainda aprovar a gratuitidade da inscrição das crianças beneficiárias do Escalão A e a redução
de 50% no preço da inscrição das crianças beneficiárias do Escalão.
7.6. Lotes de Terreno BiO, B12, C27, C29, C30, C31 e C32 da Quinta da TorrelChaparral em
Castelo Branco. Estimativa de Valor para Alienação em Hasta Pública
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6, de 29/03/2019 (n.° de entrada 1 2082, de
05/04/2019), do Diretor do Departamento Técnico Operacional, propondo os valores base para a licitação
em hasta pública de sete lotes de terreno, para construção de prédios de habitação coletiva em propriedade
horizontal, sitos na Quinta da Torre/Chaparral, em Castelo Branco. De acordo com as considerações
constantes do relatório de avaliação elaborado para o efeito, os valores propostos são os seguintes: Lote
BIO, com a área de 351,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14909, da freguesia de Castelo
Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9307/20081022, estimase o valor base de licitação em € 242.80000; Lote 812, com a área de 38000 m2, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 14911, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 9309/20081023, estima-se o valor base de licitação em €262.000,00; Lote 027,
com a área de 361,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14924, da freguesia de Castelo
Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9340/20081024, estimase o valor base de licitação em €244.681,89; Lote 029, com a área de 362,00 m2, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 14944, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 9342/20081025, estima-se o valor base de licitação em €291.656,14; Lote 030,
com a área de 35800 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14945, da freguesia de Castelo
Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9343/20081026, estimase o valor base de licitação em € 288.712,95; Lote 031, com a área de 358,00 m2, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 14946, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 9344/20081027, estima-se o valor base de licitação em € 288.712,95; e Lote
032, com a área de 358,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14947, da freguesia de Castelo
Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9345/20081028, estimase o valor base de licitação em €288.712,95.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de venda em hasta pública mediante
a publicação de edital dos sete lotes, para construção de prédios de habitação coletiva em propriedade
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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horizontal, sitos na Quinta da Torre/Chaparral, em Castelo Branco, propriedade municipal, pelos valores
base de licitação, para o Lote BIO, € 242,800,00; para o Lote 812, € 262.000,00; para o Lote 027, €
244.68189; para o Lote 029, €291.656,14; para o Lote 030, €288.712,95; para o Lote 031, € 288712,95;
e para o Lote 03Z € 288.712,95, a qual terá lugar no próximo dia 26 de abril, no inicio da reunião pública
da Câmara Municipal.
Ponto 8—DELIBERAÇÕES DIVERSAS

8.1. Contrato de Arrendamento do Parque de Estacionamento da Rua Dadrá. Urbanística

—

Investimentos Industriais e Urbanos, SA
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3, de 11/03/2019, do diretor do Departamento
Técnico Operacional, relativa ao requerimento apresentado pela firma Urbanística

—

Investimentos

Industriais e Urbanos, SA, sobre o direito de acesso ao parque de estacionamento sito na Rua Dadrá, n.°
16. Da informação consta o seguinte texto: ‘presta-se a presente informação no seguimento de requerimento
apresentado pela firma Urbanistica, Investimentos Industriais e Urbanos, SA. 1.° A coberto de tal
requerimento a firma em causa invocando a sua qualidade de proprietária do Parque de Estacionamento

localizado na Rua Dadrà, n.° 16 em Castelo Branco vem formalmente transmitirá autarquia a sua intenção
de alterar o direito de acesso público gratuito (8hOOm às 2OhOOm) a tal parque de estacionamento. 2.° Para
o efeito, e em síntese, refere que se trata de uma prorrogativa que lhe assiste porquanto se trata de
propriedade privada sem qualquer restrição legal ou contratual, porquanto não recebem qualquer
contrapartida do Município pela utilização pública do parque, porquanto não existe qualquer regulamento de
utilização, porquanto apesar de estar aberto desde 1998 não tem sofrido obras de manutenção por parte da
autarquia e porquanto não irá ser alterado o uso e finalidade, como estacionamento, da área em causa. 3.°
Refere ainda que) em sua opinião, a alteração que pretendem não irá reduzir o estacionamento publico na
zona, uma vez que ao ser afeto a residentes e permitir a estes uma utflização de 24 horas por dia, irá libertar
áreas de estacionamento público existentes na envolvente e que, atualmente, eram ocupadas por
residentes, face às condições impostas pelo periodo de abertura que, como acima referimos, era das ShOOm
ás 2OhOOm. 4.° Alegam ainda que se fosse considerado que o projeto de construção do Parque de
Estacionamento só foi aprovado pela autarquia porque constavam da memória descritiva e justificativa um

conjunto de obrigações para a Urbanística —cedência de utilização de 28 lugares para utilização pública das
ShOOm às 2OhOOm e para a Câmara Municipal

—

encargos com a manutenção e limpeza do Parque de

Estacionamento (que a autarquia não terá cumprido integralmente), tal situação não obrigaria a que tal
proposta perdurasse no tempo porquanto ‘não se percebendo do protocolo qualquer contrapartida recebida
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pela Urbanística, a gratuitidade do contrato sempre lhe permitiria colocar-lhe fim a todo o tempo’. 5.°
Finalmente, considerando a sua vontade de manter as melhores relações com a Edilidade, e caso a Câmara
Municipal entenda que há razões para tal, manifestam disponibilidade de manutenção da utilização pública
do Parque de Estacionamento nas seguintes condições: realização de obras de repavimentação da área do
parque e acessos, marcação dos lugares de estacionamento, colocação de sinalética adequada e ligação
da rede de iluminação e do motor do portão à rede pública; toda e qualquer manutenção futura do Parque
de Estacionamento será da única responsabilidade do Município; dos 36 lugares de estacionamento
existentes atualmente, manter 8 lugares devidamente identificados e delimitados para uso exclusivo da
Urbanistica ou de quem esta venha a designar; extensão do período de funcionamento do Parque de
Estacionamento, aumentando o tempo de abertura ao público em mais 1 dia por semana (sábado) e em 2
horas por dia, ficando o período de funcionamento público definido em 6 dias por semana, de segunda1eira
a sábado, entre as 7hOOm e as 21 hOOm, mantendo o atual automatismo de abertura e fecho nestes horários;
os 8 lugares afetos à Urbanística, terão acesso ao Parque, 24 horas por dia, mediante comando ou chave
de abertura e fecho do portão, tal como existe atualmente; o contrato a celebrar terá a duração de 3 anos,
renovável por iguais períodos, e o valor da renda mensal proposto será de 1.120,00€ (mil cento e vinte
euros), sujeito a atualizações anuais. Apreciação. Sem prejuízo de melhor opinião, nomeadamente jurídica,
julgam-se pertinentes as questões levantadas pela firma Urbanísuca, Investimentos Industriais e Urbanos,
SA. Quanto à questão do direito à alteração do acesso ao Parque de Estacionamento. Da análise de um
Relatório apresentado pela firma Urbanística, Investimentos Industriais e Urbanos, SA e que foi elaborado
pelo Sr. Eng. Paulo Marques da Silva, que o projeto de remodelação do edificio das antigas garagens da
firma J. Valente & Irmãos (onde hoje se encontra o Pingo Doce e o Cali Center da Segurança Social) sito
no gaveto da Rua Dadrá, da construção de prédio na Rua Conselheiro Albuquerque e do edifício JOVAL
sito na Av. 1.° de Maio, verifica-se que são cumpridos o número de lugares de estacionamento exigíveis
pelo PGU da cidade, plano municipal de ordenamento do território plenamente eficaz que abrange o local,
pelo que se julga não haver uma relação direta entre a construção do Parque de Estacionamento em causa
com o licenciamento das acima citadas construções, sendo ainda que este Parque foi licenciado de acordo
com o admitido pelo citado plano municipal. Por outro lado, não se alterando o uso de estacionamento
daquela área, afigura-se que não será prejudicado o estacionamento global da zona, podendo neste
contexto aceitar-se a argumentação da requerente referida em 3°. Neste contexto, afigura-se assistir à firma
Urbanistica, Investimentos Industriais e Urbanos, SA, na sua qualidade de proprietário do prédio em causa,
a possibilidade de, a qualquer tempo e mantendo o uso para que foi licenciado, poder alterar as
características do direito de acesso a tal Parque de Estacionamento. Quanto à proposta de contratualização
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de arrendamento e compromissos a assumir pela Urbanística e pelo Município de Castelo Branco.
Relativamente á proposta apresentada pela Urbanística e que referimos em 5°, considerando a significativa
oferta de lugares de estacionamento (maioritariamente de utilização gratuita) existentes na envolvente
próxima, considerando que o Parque de Estacionamento em causa só representa 28 lugares, considerando
os elevados custos de arrendamento (1.120,00 €Imês), os custos de manutenção e de gestão do parque,
considerando finalmente que o Parque não deixará de servir como estacionamento de e para residentes na
zona, julga-se não se justificar a aceitação de tal proposta. Conclusão. Em face do exposto e concluindo, e
sem prejuizo de melhor opinião, julga-se de propor superiormente que, em reunião do executivo municipal,
se tome conhecimento da decisão do proprietário do encerramento da utilização pelo público em geral do
Parque de Estacionamento sito na Rua Dadrá, n.° 16 em Castelo Branco, de 2,a feira a 5•8 feira e das 8hOOm
às 2OhOOm a partir de 1 abril de 2019, e que seja deliberado não aceitar a proposta de arrendamento do
Parque de Estacionamento apresentada pela firma Urbanística, Investimentos Industriais e Urbanos, SA.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento da decisão, apresentada pela firma Urbanística InvesUmentos
—

Industriais e Urbanos, SA, sobre o encerramento da utilização pelo público em geral do parque de
estacionamento sito na Rua Dadrá, n.° 16 em Castelo Branco, de segunda4eira a sexta-feira e das 08:00
horas às 20:00 horas, a partir de dia 1 abril de 2019.
A Câmara Municipal deliberou, ainda, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do
PSD, não aceitar a proposta de arrendamento do parque de estacionamento apresentada pela firma
Urbanística, Investimentos Industriais e Urbanos, SA.
8.2. Proposta de Implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes
Públicos e Aprovação de Minuta de Contrato Interadministrativo de Partilha de Competências
a Celebrar com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1820, de 29/0312019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, com uma proposta de implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária, com o
seguinte texto: “o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), publicado no
Despacho n,° 1234-N2019, de 4 de fevereiro, tem por objetivo combater as externabdades negativas
associadas à mobilidade, nomeadamente o congestionamento, a emissão de gases de efeito de estufa, a
poluição atmosférica, o ruido, o consumo de energia e a exclusão social. O PART visa atrair passageiros
para o transporte público, apoiando as autoridades de transporte com uma verba anual, que lhes permita
operar um criterioso ajustamento tarifário e da oferta, no quadro das competéncias que lhes são atribuidas
pela Lei n.° 52/2015, de 9 de junho. O Programa visa o financiamento das autoridades de transporte para o
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desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo,
bem como o aumento da oferta de serviço e a expansão da rede, ficando o acesso ao financiamento do
PART sujeito a uma comparticipação mínima dos municipios, que em 2019 corresponde a 2,5 % da verba
que lhes for transferida pelo Estado (Ponto 4 do Despacho 1234-N2019, de 4 de fevereiro). As verbas do
PART são destinadas a apoiar a redução tarifária, não podendo ser usadas para compensar descontos
existentes à data, conferidos pelas Autoridades de Transporte ou Operadores. Deste modo, solicita-se que
o Executivo delibere sobre o seguinte: a) Implementação de 4 medidas de apoio à redução tarifária no seu
território. 1

—

Redução de 40% nos passes sociais assinatura mensal. 2

assinatura mensal 4-18 e sub-23. 3

—

desempregados e idosos (÷ 65 anos). 4

—

Redução de 40% nos passes

Redução de 75% nos passes sociais assinatura mensal para
—

Adoção de benefícios para as famílias, com desconto 100% a

partir do terceiro utilizador com passe de assinatura mensal, inclusive. De forma a dar seguimento ao
preconizado no Despacho 1234-N2019, de 4 de fevereiro, o Município de Castelo Branco, enquanto
Autoridade de Transportes competente, entende que sejam adotadas as mesmas medidas definidas pelas
Autoridade de Transportes da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, com vista a uniformizar medidas
e assim simplificar os utentes dos transportes públicos. Prevê-se que as medidas aprovadas estejam
disponíveis para os utilizadores do serviço de transporte público, interurbano e urbano, a partir do dia 1 de
maio de 2019; b) Que a Câmara Municipal de Castelo Branco estabeleça um contrato de partilha de
competências com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa para a gestão e aplicação do PART, nas
condições previstas no contrato interadministrativo de partilha de competências que se anexa ã presente
informação. De acordo com o Ponto 12 do Despacho 1 234-A/201 9, de 4 de fevereiro, cabe ao Municipio de
Castelo Branco, enquanto autoridade de transporte competente, definir e implementar ações de redução
tarifária. Não obstante esse facto, cabe ás Comunidades Intermunicipais, de acordo com os Pontos 13, 14,
16 e 19 do mesmo despacho, despoletar todos os procedimentos junto das entidades gestoras do programa,
designadamente do Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) e o Fundo Ambiental (FA), no que se refere
ao plano de aplicação do PART no seu território, pelo que se torna necessário regular as condições de
atuação de ambas as autoridades; c) Que seja autorizado o valor de comparticipação de 2,5%, a transferir
para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, no valor máximo de 720,67€, correspondendo a 2,5% do
montante máximo que o Estado poderá transferir no âmbito do PART (172.941,00€).”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implementação das seguintes quatro medidas
de apoio à redução tarifária no seu território: redução de 40% nos passes sociais assinatura mensal; redução
de 40% nos passes assinatura mensal 4-18 e sub-23; redução de 75% nos passes sociais assinatura mensal
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para desempregados e idosos (+ 65 anos); e adoção de beneficios para as familias, com desconto 100% a
partir do terceiro utilizador com passe de assinatura mensal, inclusive.
Deliberou ainda aprovar a minuta do contrato interadministrativo de partilha de competências a celebrar
com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), no âmbito do Regime Juridico do Sistema
Público de Transporte de Passageiros, para a gestão da aplicação do Programa de Apoio à Redução
Tarifária (PART), que se dá como reproduzida, ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como
documentação n.° 1.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
o respetivo contrato interadministrativo de partilha de competências.
Mais deliberou, remeter o assunto para a aprovação da Assembleia Municipal.
8.3, Minuta de Acordo de Comodato para Cedência de Material à Fábrica da Criatividade.
Direção Regional do Centro do Instituto Português do Desporto e Juventude, IP
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta do acordo de comodato a celebrar com a Direção Regional
do Centro do Instituto Português do Desporto e Juventude, IP, para a cedência de material às oficinas
temáticas da Fábrica da Criatividade, nomeadamente nas áreas da serigrafia e da cerâmica. O documento
é dado com reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de comodato com a
Direçâo Regional do Centro do Instituto Portugués do Desporto e Juventude, IP, para a cedéncia de material
ãs oficinas temáticas da Fábrica da Criatividade, nomeadamente nas áreas da serigrafia e da cerâmica.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
o contrato de comodato.
8.4. Minuta do 3.° Adicional ao Contrato de Subconcessão de Uso Privado de Nove Parcelas de Terreno
do Domínio Público Ferroviário, Sitos Entre os Kms 93,359 e 93,033 LD e Entre os Kms 93,676 e
94,033 LE, da Linha da Beira Baixa, Junto à Estação de Castelo Branco a Celebrar com a IP
Património Administração e Gestão Imobiliária, SA (Contrato 13711 2ICNRP Concessionar o
—

—

Terreno do Armazém e Autorizar Sua Demolição, Convertendo o Valor do Mesmo em Trabalhos
(Alteração da Cláusula 2.9
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação a minuta do

3,0

adicional ao contrato 137/12/CNRP

de subconcessão de uso privado de nove parcelas de terreno do dominio público ferroviário, sitos entre os
kms 93,359 e 93,033 LD e entre os kms 93,676 e 94,033 LE da linha da Beira Baixa, junto à estação de
Ata n.° 9/201 9, de 5 de Abril
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Castelo Branco, a celebrar com a IP Património Administração e Gestão Imobiliária, SA e o Municipio de
—

Castelo Branco, que determina a subconcessão do “terreno onde está o armazém, autorizar a sua
demoliçâo, convertendo o valor do mesmo em trabalhos, por alteração da Cláusula 2•a do referido contrato,
mantendo-se em tudo o mais os termos do contrato atual (e respetivos aditamentos). A presente minuta
/documentação é dada como reproduzida e ficará fazendo parte desta ata como documentação n.° 3.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 3.° Adicional ao Contrato de Subconcessão
de uso privado de nove parcelas de terreno do domínio público ferroviário, sitos entre os kms 93,359 e
93,033 LD e entre os kms 93,676 e 94,033 LE da linha da Beira Baixa, junto à estação de Castelo Branco,
a celebrar com a lP Património Administração e Gestão Imobiliária, SA e o Municipio de Castelo Branco,
—

pela qual “é acrescentada a alínea j) ao n.° ida Cláusula Primeira) os n.°s 12 e 13 á Cláusula Segunda e
alterado o n.° i da Cláusula Vigêsima do Contrato de Subconcessão n° i37/12/CNRP, objeto de alteração
pelo 1.0 Adicional celebrado em 15101/2016.
Mais, deliberou dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o 3.°
Adicional ao contrato de subconcessão.
8.5. Minuta de Protocolo de Cedência de Utilização de Instalações no Aeródromo Municipal de
Castelo Branco. Aero Clube de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta de protocolo de cedência de utilização de instalações
no Aeródromo Municipal de Castelo Branco, a celebrar com o Aero Clube de Castelo Branco, pelo qual o
Aero Clube de Castelo Branco, na qualidade de “dono e legitimo possuidor do Aeródromo Privado, transfere
a posse do referido imóvel para a Câmara Municipal de Castelo Branco, passando esta a reconhecer o
direito ao Aero Clube de Castelo Branco de o continuara utilizar nos mesmos termos em que o faz até agora
e até à mudança das suas instalações para o Aeródromo Municipal.” A minuta é dada como reproduzida
ficando a fazer parte integrante desta ata identificada como documentação nY 4.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo cedência de utilização
de instalações no Aeródromo Municipal de Castelo Branco, a celebrar com o Aero Clube de Castelo Branco,
pelo qual o Aero Clube de Castelo Branco, na qualidade de “dono e legitimo possuidor do Aeródromo
Privado, transfere a posse do referido imóvel para a Câmara Municipal de Castelo Branco, passando esta a
reconhecer o direito ao Aero Clube de Castelo Branco de o continuar a utilizar nos mesmos termos em que
o faz até agora e até à mudança das suas instalações para o Aeródromo Municipal.”
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
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8.6. Minuta de Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento Turístico. CP Comboios de
—

Portugal, EPE
Pelo Senhor Presidente foi presente, uma minuta do acordo de cooperação a celebrar com a CP

—

Comboios de Portugal, EPE, com o objetivo de “definir e regulamentar os termos de colaboração na
concretização de uma estratégia promocional e de atratividade de passageiros, visitantes e turistas, tendo
em vista o desenvolvimento turistico.” Os documentos são dados como reproduzidos e ficarão a fazer parte
integrante desta ata identificados como documentação n.° 5.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do acordo de cooperação a celebrar
com a CP Comboios de Portugal, EPE, com o objetivo de “definir e regulamentar os termos de colaboração
—

na concretização de uma estratégia promocional e de atratividade de passageiros, visitantes e turistas, tendo
em vista o desenvolvimento turístico.”
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo acordo de colaboração.
8.7. Associação de Limpeza Urbana Pareceria para Cidades
—

+

Inteligentes e Sustentáveis.

Proposta de Adesão
Pelo Senhor Presidente foi presente, uma proposta de adesão à Associação de Limpeza Urbana
Pareceria para Cidades

+

—

Inteligentes e Sustentáveis, na qualidade de associado fundador, a que

corresponde o pagamento de uma quota anual de € 3.000,00. Os estatutos e o regulamento interno da
associação, são dados como reproduzidos e ficarão a fazer parte integrante desta ata identificados como
documentação n.° 6,
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão á Associação de Limpeza Urbana
Pareceria para Cidades

+

—

Inteligentes e Sustentáveis, na qualidade de associado fundador, bem como os

respetivos estatutos e regulamento interno.
Deliberou ainda remeter o assunto para a aprovação da Assembleia Municipal.
8.8. Emissão de Declaração de Tomada de Conhecimento das Obras a Realizar pela ACICB, em
Edifício Propriedade Municipal (n.° 12, da Avenida Nuno Álvares, em Castelo Branco)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7, de 04/04/2019 (n.° de entrada 1 2077, de
05/04/2019) com o seguinte texto: “por ofício de 04/04/2019, a ACICB Associação Comercial e Empresarial
—

da Beira Baixa, solicita à Câmara Municipal de Castelo Branco a emissão de uma Declaração onde conste
que tem conhecimento das obras a realizar no imóvel situado na Avenida Nuno Álvares n.° 12, em Castelo
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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Branco e que dá o seu consentimento á realização de tais obras. Sobre o assunto cumpre-me informar: 1.
Por deliberação da Câmara Municipal tomada na sua reunião de 02/12/2016, foi aprovado a celebração de
um contrato de comodato entre o Município de Castelo Branco e a ACICB

—

Associação Comercial e

Empresarial da Beira Baixa solicita à Câmara Municipal de Castelo Branco. 2. Em sintese, o contrato de
comodato em causa reporta-se, à cedência pelo Municipio, a titulo gratuito e para instalação da futura sede
da ACICB, de um prédio situado na Av. Nuno Alvares n.° 12, em Castelo Branco, prédio esse que é
propriedade da autarquia e que encontra-se inscrito na matriz urbana n.° 2095, da freguesia de Castelo
Brancoedescrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.° 1366/19420526.3. De acordo com o clausulado
de tal contrato a ACICB, mediante autorização da Câmara Municipal, promoverá expensas suas todas as
obras e licenças necessárias à recuperação do imóvel bem como as obras de conservação ordinária, que
passarão a fazer parte do prédio, sem direito a qualquer indemnização, compensação ou retenção pelas
mesmas e reverter a favor do Município. 4. O prédio em causa está inserido na Área de Reabilitação Urbana
da cidade de Castelo Branco, e que no âmbito do processo camarário com o n.° LE EDI 10/2018 as obras
de reabilitação já foram apreciadas favoravelmente, sendo que ainda não foi requerida pela ACIB a licença
para obras. 5. Por outro lado, temos conhecimento que a ACICB formalizou junto do IFRRU a realização de
tais obras e pretende financiar as mesmas junto de uma das entidades bancárias que se encontram e para
o efeito legalmente habilitadas junto do citado IFRRU. Pelo exposto e para se poder emitir a declaração
solicitada pela ACICB, torna-se necessário, em conformidade com o disposto na cláusula quinta do referido
Protocolo de Comodato, que o executivo Municipal autorize a realização das obras em causa”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de uma declaração onde consta
que a autarquia tem conhecimento das obras e benfeitorias que a ACICB

—

Associação Comercial e

Empresarial da Beira Baixa, vai realizar no imóvel propriedade municipal sito na Avenida Nuno Álvares, n.°
12, em Castelo Branco, obras essas apresentadas no âmbito do processo camarário LE-EDI 10/2018.
8.9. Eleição para o Parlamento Europeu 2019. Locais para Afixação de Propaganda Eleitoral
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1923, de 02104/2019, da Secção de Contratação
Pública, propondo os locais destinados à afixação de propaganda eleitoral, nos termos do artigo 7.° da Lei
n.° 97/88, de 17 de agosto, relaUva às Eleições Europeias 2019. Os locais propostos são a Rua Eurico
Saí/es Viana (rotunda na variante, nas traseiras da estação da CP), a Rotunda da Europa (entre as Avenidas
da Europa e de Espanha), a Rua da Granja (em frente à subestação da EDP), a entrada norte da cidade
(estrada do Salgueiro do Campo, junto ao parque de estacionamento da superfície comercial Mmi Preço),
a entrada sul da cidade (Avenida do Empresário) e o Campo da Feira (junto ao Pavilhão Multiusos).
Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os locais para afixação da propaganda eleitoral,
relativa às Eleições Europeias 2019, na Rua Eurico Saltes Viana (rotunda na variante, nas traseiras da
estação da CP), a Rotunda da Europa (entre as Avenidas da Europa e de Espanha), a Rua da Granja (em
frente à subestação da EDP), a entrada norte da cidade (estrada do Salgueiro do Campo, junto ao parque
de estacionamento da superfície comercial Mmi Preço), a entrada sul da cidade (Avenida do Empresário) e
o Campo da Feira aunto ao Pavilhão Multiusos).
Ponto 9

—

PAGAMLNTOS

9.1. Provere iNature. Parceria com a Associação de Municípios Natureza Tejo. Reembolso de
Contrapartida

Pelo

Senhor

Presidente foi presente a informação n.° 1982, de 02104/2019, da Unidade de

Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Económico, com o seguinte texto: “no àmbito da Estratégia de
Eficiência Coletiva Provere iNalure

—

Turismo Sustentável em Áreas Classificadas, cuja candidatura foi

aprovada pela Comissão Diretiva do Centro 2020 (Programa Operacional Regional do Centro), em
07/06/2017, foram aprovadas atividades a realizar pelo promotor Naturtejo nos territórios de intervenção de
cada um dos municipios intervenientes. No Município de Castelo Branco, mais concretamente na Serra da
Gardunha, freguesia de Louriçal do Campo, foram realizados dois passeios pedestres denominados ‘Rotas

Encendas na Gardunha’, os quais ocorreram nos dias 15 e 29 de dezembro de 2018, cujos custos da
realização ascenderam a 30.500,00€, que se referem à organização, realização, logística e publicidade dos
eventos. Acresce referir que, a Associação de Municípios Natureza e Tejo (AMNT) se encontra, no âmbito
das suas atribuições e competências, e à semelhança do que vem acontecendo desde a sua constituição,
a colaborar com a Naturtejo na prossecução das suas atividades tendentes à consolidação do destino
turístico assente no Turismo de Natureza, onde se enquadra o projeto Provere iNature. Mais, informa-se
que, para a realização das referidas despesas, a Naturtejo, procedeu à realização de todos os
procedimentos de contratação pública, nos termos do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual
redação. Assim, vem a AMNT, solicitar o reembolso da contrapartida das despesas incorridas com a

realização das duas sessões das Rotas Encendas na Gardunha’, no montante de 7.625,00€, relativos 25%
do valor das despesas realizadas: 15% relativos à contrapartida nacional das despesas, uma vez que
aquelas despesas são cofinanciadas pelo Centro 2020 a 85%, e 10% relativos à compensação por todas as
tarefas administrativas, monitorização, controlo, realização dos procedimentos de contratação pública e
submissão dos pedidos de pagamento. Face ao exposto, e considerando que os eventos já foram realizados,

solicita-se a V. Exa. que seja autorizada a realização do pagamento, no montante de 7.625,00€, à
Ata n.° 9/201 9, de 5 de Abril
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Associação de Municipios Natureza e Tejo, conforme fatura em anexo, para fazer face às despesas
realizadas”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da contrapartida das despesas
incorridas com a realização dos dois passeios pedestres denominados Rotas Encendas na Gardunha, os
quais ocorreram nos dias 15 e 29 de dezembro de 2018, no montante de 7.625,00€, relativos 25% do valor
das despesas realizadas.
9.2. 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 €7.363,14.
José Manuel Gamel

27,71

Frandsra Marques Mendes

João Pedro dos Santos

36,17

Isabel Maria Pires Pereira Vita

Maria Brizida Gama

15,77

João Antunes Vilela

Lúcia Sanches Pereira

6,73

Arménio Pereira Tabarra

4,94 Joaquim de Oiveira Lala9da da Silva

Maria José Ramalhinho dos Santos Braz

Maria Alice Trindade Maria

12,50

Manuel dos Santos Bispo

59,62 Jaquelira Maria Antunes

Aurora Maria Antunes Bispo

26,70

Simão Francisco Lourenço

Rosalina Nunes Manins

2883

Guilhennir.a de Jesus Sebasbão Matoso

41,76

0.21

Maria da Glória Martins P;’res de Azevedo

18,39

16.64

Rufino Luís de Azevedo

18,51

2.92 Juliana Rosa Soares Conceição

30,52

21.31

José António da Silva

15,38

76.03 Mário dos Santos Marques

19,20

12,62 Lucinda Rodrigues Lopes

1,92

3.74 António Infante Mendes Amaral

11,54

Henninia Maria Jorge Martins

51,76

Marta Catarina

58,43

Isabel Maria de Castro Ab’nelda

64,97

José Marrins

43,32

Saudade Morgado Dias Damas

27,30 Maria da Piedade de Ascensão Atalaia

13,73

Felida Morgado Neves Martins

72.16 António Damas

72,10

Sebastiao Pereira Augusto

14,99

Idalina do Carmo

1652 Maria Emestna Duarte Marques

10,51

Maria da Conceição Afonso dos Santas

Manuel Pereira Mateus

26,57 Maria Rosa Alves

25,61

Afonso Eusébio dos Santos

Piedade da Conceição Dias Féliz

23,82 AbCo Mateus

49,59

Otilia Nunes Rodrigues da Conceição

26,61

Isilda Bispa dos Santos

10,74

Maria José

19,15

Marta Lúcia Pires Esteves

40,30

Delminda Amélia Roque

35,65 Maria Adelaide Oliveira Lalanda da Silva

67,44

62,03 Hermlnia de Jesus Ferreiro Cabeças

30,90

Ana Lurdes Marques da Silva Marlins

8,53

José Alberto Nepomuceno Saraiva

4,49 Luis dos Ramos Simão

José Paulo Patrocinio de Matos

3,50 Maria dos Anjos Nunes Conceição Esteres

Maria de Lurdes da Conceição Serra
Daniel Femandes

13,27 José Jerónimo
9,98 Conceição Rodrigues Fortunato

Carolina Mendonça

14,87

Emidio Rodrigues Martins

Maria Odete Madins Mendes

21,62

Gregária Milheiro Barroso

9,72 José Salvado Ferreiro

22,79

43,12 Joaquim Gonçalves

111,44

61.25 Lourdes Ramos Pereira Madeira
4,73

2,48

Vivaldo Cruz Madeira

16,28

60,92 Maria custódia Messias

33,02

Maria Angelina de Jesus Munes

40,43 José Aristides do Espírito Santo Novo

10,45

Maria da conceição Rei Valério Gonçalves

Maria de Lurdes Marques

34,19

Maria da Piedade dos Santos Barata

22,11

José Femando Ribeiro Gonçalves

Ilda Maria Antunes

11,82

Maria Luisa Pires Atonso Rodrigues
Maria Rosália Rodrigues

Manuel José Rolo dos Reis

4,52

Joaquim da Silva

17,86 José Francisco

10,28

Otilia Verissimo dos Santos Correia

46,21

27,86 João Afonso

José Vicente Rodrigues

8,58
21,55

12,79
7,66
16,57
5,67
13,10

Maria José Vieira Rodrigues

39,86 Maria Salomé Moreira dos Santos

21,71

José Maria Nunes

32,88 Maria Graciete Martins Rocha

61,45 José Ribeiro Peres

1D,80

Teresa Dalila Correia Granja Ferreiro

54,73 Maria do Rosário

21,83 Maria José dos Santos Marques

12,36

19,04 Zulmira de Jesus Gonçalves

28,73

Fausto Candeias da Silva
Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
Luis Galvão Esteves

5,28 António Pires dos Santos
38,70 Maria José Duarte
9,53 José André Lalanda Rodrigues da Cruz

Maria Helena Mergulho Esteves

15,77

Maria da Conceição Firmino

Engrácia Maria dos Santos

10,73

lsmael Gonçalves
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Josefa D’Ascensão Diogo Peres

9,83 José Terroa Bicho

15,26

25,34

61,52 Maria da Conceição Lopes

45,67

11,96

Elisa Nunes Afonso

34,16

José Roque Gonçalves

29,87

3,86
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Maria Guflhennina da Silva
Joaquina Maria
Elvira Maria Pires
Angelina Marques
Maria do Rosário
Emilia de Jesus
António Nunes Pires Morão
Otilia Ascensão de Matos Morão
Isilda Pires Frerie
Armanda Emilia M. Aheida Simão
Maria Susete Manins Almeida
João Nunes Loirenço
Graciosa Cipriano Francisco
José António Vaz
Maria do Nascimento Bispo
Manuel António
Isabel dos Santos Carreiro Nunes
Maria Vioira da Si:va
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Maria do Céu Salgueiro Barata
Otilia Sousa
Francisco Miranda Alves
Maria da Conceição Agostinho
José Martins
Maria Suzete Nunes
José Lopes Nunes
Maria Nascimento Conceição Camt
Joaquim Barata Barreto
Elisia dos Santos Fanomba
Laurinda Peres Maftns
Maria Teresa Barroso Duarte
António dos Santos Duarte
Maria Deolinda Antunes
Eugénio Lopes Luis
Maria do Rosário dos Santos
Maria Emilia Roque
Ana Conceição Henriques
Laura Maria Ribeiro Ramos Rosa
Manuel Lopes Rosa
Maria Vicéncia Diabão
Francisco José Pestana Sardinha
António João Pardat de Sã
Maria José B. L. Mendes Silva Pires
Tomás da Silva Pires
Maria de Fátima Rodrigues Vila
Deolinda de Jesus Afonso
Maria João Nunes Crespo
Aurélio Mateus
Silvina de Jesus Roque
João Rodrigues Martins
Adriana Folgado
Hélder de Deus de Oliveira Alves
Maria José Antunes Proença
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3,38
10,05
9,91
7,31
3,74
27,92
33,31
17,41
32.60
16,56
9,33
38,51
60,65
2351
6,55
0,29
115.40
14.87
19.69
15,71
28,52
88,99
28.06
133.93
45.03
7,30
99.05
15.45
35.03
39,77
7,17
4,04
14.41
134,96
30,32
103,67
19,07
74,68
11,26
15,47
3,83
12,44
86,61
0,26
12,35
12,34
46,61
25,85
6,13
20,49
27,41
4,11
45,81

Mariana de Jesus dos Santos
Maria Celeste Joaquina Carneiro
Manuel Machado da Trindade Canhoto
Fernando Mendes de Almeida
Antônio Afonso Lopes Rodrigues
Leonor Maria Mendes
Maria das Neves Marques
Maria Antonia Ferreira de Freitas Rolo
Maria dos Anjos Nunes dos Sar.tos
Majia da Conceição dos Santos
Inés Pires CorTeia
At.gusta Mateus
Ilda Maria dos Santos
Maria dos Anjos Gonçalves Bento Rosa
Manuel Rosa Gonçalves
Ascensão da Costa Luis
José Albano Nunes Pires
JoséJacintoFarromba
Josefa da Conceição Esteves Lourenço
LeopoldinaMariaApolinãrio Nunes
Alfredo Mariins Nunes
Maria de Lurdes dos Santos
Marcelo dos Reis
Maria dos Anjos M. Macins Rodrigues
Josefa Vaz dos Santos Jorge
José Joaquim Jorge
Feliciana da Costa Miou Ambrósio
Maria José Jorge Marques
Rosária de Jesus Cristóvão
Gabriela Maria Branco Lopes D’as
José Paiva Dias
Maria do Canm Miteiro Mordes Santos
José dos Santos Rito
Uda Augusta Ramalho
João Antônio Duarie
Emilia Rodrigues Gonçalves
Silvia Maria Ribeiro
Ennelindo Manuel Casimiro
Maria Pinheiro Aires dos Santos
Maria da Conceição
Jorge Duarte Gamanho
Isabel Reis Lopes Sordo
Luis Maria Santos
Francisco Hipôlito Mineiro
Isollna Marques Caldeira
Alexandre Correia de Oliveira
Maria de Lourdes dos Reis e Silva Duarte
Perpétua da Conceição Couchinho
Maria Lúcia Gonçalves de Almeida
Isidro Ribeiro de Almeida
Maria Natividade C. Gonçalves Roque
João Roque Gonçalves
Maria Benedita dos Santos Sequeira

27,42
31,23
45.19
44,93
15,53
10,67
16,01
1431
14,33
6,60
16.25
50,08
32,37
14,55
7,97
9.94
12.10
19,67
68,12
38.15
23,98
34,94
28.13
26,07
27.02
5.63
13,33
18.21
38.03
52.37
98,50
27,31
22,43
14,59
29,63
15,72
9,38
13,13
89,39
12,20
80,59
5,77
4,43
28,09
14,00
49,14
72,74
9,17
9,32
59,12
48,78
14,78
70,97

Maria Odete Castelo de Oliveira
Manuet Duarte Semião
José Amaro Cajado
Margarida de Jesus Moura Arnaral
Antõnio Pereira Amaral
Maria José Moura Pires
Alberto de Jesus Tomaz Pires
João António Martins
Maria Francisca Clara Marchão
Rafael da Cmx Silva
Celeste Maria Rodrues Mateus
Ad&ia Gonçalves dos Santos
Vionda Jesus
Maria Joaquina
João Afonso Duarte
Maria Herminia Esteves
Am&ia do Rosário
MariaJesusAntunes Santos
Maria Estrela Comes
Cor.ceiçãoPestanadeGouvêa
Armindo Atonso Santos
Maria da Conceição dos Santos António
Alberto Gonçalves da Sva
Joaquina Pires Máximo Gonçalves
Delfira Maria
Maria Macins
Maria Natália Lourenço
Maria Rosa Dias Freim
Antónia Centeio Calaveiras
Maria José Gregório Micaelo Sousa
Simão Sousa Barata
Alzira Maria Roque Gonçatves Mondes
Joaquim João Mendes
Lúcia da Conceição Pereira Beirão
Adriano Dias Beirão
Maria Delfina Nunes
Maria Carolina Martins Nunes
Ana Pires Marques Cajado
Isaltina dos Anjos Joaquim
Emilia Maria Gonçalves
Maria Fátima Femandes da Conceição
Celeste de Jesus Rodrigues
Amilcar Gonçalves Pires Belo
Maria Marques Freire Gonçalves
Joaquim Gonçalves Calmeiro
António Marques Domingos
Maria Delfina Lourenço Nunes
José Luis Nunes
Elvira Prata Mariins Moura
Filipe José da Cruz Moura
Emilia de Jesus dos Reis
Manuel da Silva Afonso

22,13
35,54
28,71
11,96
19,19
30,08
10,91
79,37
44,34
35,33
31,64
17,82
2,55
8,06
15,57
31,15
29.93
10,58
5,18
33,21
36,49
98,00
61,71
71,45
18.43
19,14
10,29
29.96
19.08
15,57
10,62
32,33
37,87
12,56
6,33
8,15
31,66
34,73
12,83
46,73
66,57
32,70
4,77
6,93
11,22
9,80
9,23
15,14
27,69
12,21
5,96
23,42
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Ponto 10— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesourada do dia 4 de abril:
Operações Orçamentais

Operações Não Orçamentais

€ 30.253.824,12
€ 110.019,34

APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA
De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Cãmara

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta) a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 9 horas e
45 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,

Francisco José Alveirinho Correia, que a secret
O Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 9/2019, de 5 de Abril
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