CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

AIAN.°J8

REUNIÃO ORDINÁRIA— 7JUNHO2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANC
ATA N.°18
Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezanove, na sala privada de reuniões dos Paços do
Município, por convocação ordinária, reuniu a Câmara Municipal sob a Presidência do Senhor Presidente
Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes os Senhores Vereadores Jorge Manuel Carrega Pio,
Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata de Almeida
e Hugo José dos Reis Lopes.
Os Senhores Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves e Vereadora Maria José Barata Baptista,
não estiveram presentes, por se encontrarem em gozo de período de férias,
O Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do
Partido Socialista, esteve presente na reunião, nos termos do artigo 78.° e do n.° 1 do artigo 79.° da Lei n.°
169/99, de 18 de setembro,
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente deu início ao período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores
Vereadores.
O Senhor Vereador Carlos de Almeida pediu a palavra e chamou a atenção para os trabalhos de
manutenção de espaços verdes em duas sedes de freguesia. Sobre o Salgueiro do Campo, referiu que não
se está a fazer a manutenção das ruas, a erva cresce em variadíssimos sítios e que tal facto tem suscitado
algumas queixas da população. O Senhor Vereador referiu ainda que no Miradouro de Salgueiro do Campo,
o corrimão e as mesas foram retirados e que não tinham voltado a ser recolocados. De seguida, quanto a
Alcains, referiu um assunto que, segundo disse, já era do conhecimento do Senhor Presidente. Disse que
os transeuntes

—

inclusivamente um munícipe com mobilidade reduzida

—

estavam a ter dificuldades em

deslocar-se pela Travessa do Arrabalde, por causa do mau estado do piso e solicitou a pavimentação da
mesma. O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador que, em Salgueiro do Campo está para ser

lançada uma obra que ronda os € 200.000,00, precisamente para requalificação das ruas da povoação.
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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.
II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
—

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões, ordinária do dia 17 (Ata n.° 16) e

extraordinária do dia 27 de maio de 2019 (Ata n.° 17) que, postas a votação, foram aprovadas por
unanimidade.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Instituto Politécnico de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 4.000,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado à organização
do XV Seminário Internacional de Educação Física, Lazer e Saúde /1V BUDO Congresso Castelo Branco:
17 e 19 de Junho de 2019.

2.1.2. Agrupamento de Escolas Nuno Álvares Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €6.188,33, ao Agrupamento de Escolas Nuno Álvares Castelo Branco, como apoio financeiro destinado
—

à organização do Marcha Pelo Coração 2019.
2.1.3. Agrupamento de Escolas Amato Lusitano Castelo Branco
—

2.1.3.1. AlbidaylFesta de Encerramento do Ano Letivo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 12.000,00, ao Agrupamento de Escolas Amato Lusitano

—

Castelo Branco, como apoio financeiro

destinado a comparticipar a organização do IV Albiday/Festa de Encerramento do Ano Letivo, no dia
01/06/2019.
2.1.3.2. Comparticipação Visitas Estudo dos Alunos da EN João Roiz
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3246, de 04/06/2019, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, com o seguinte teor: “No âmbito da análise do pedido do Agrupamento
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L

Amato Lusitano, relativo à comparticipação das visitas de estudo dos alunos de 3.° e 4.° anos,
respetivamente, ao Oceanário e à KidZania, sou a informar que o Despacho n.° 7255/201 8 determina o
limite máximo para o Escalão A é de 20,00€ e para o B 10,00€. Assim para as visitas: Oceanário tem sete
alunos Escalão A e seis B, tendo a viagem um custo de 15,00€ por aluno dá um total de 150,00€ (7 x 15,00
€

=

105,00€

+

6 x 7,50€

=

45,00 €); KidZania tem 11 alunos Escalão A e sete B, tendo a viagem um custo

de 30,00 € por aluno dá um total de 290,00 € (11 x 20,00 €

=

220,00 € +7 x 10,00 €

70,00 €). Face ao

exposto deve ser transferido para o Agrupamento Amato Lusitano o valor de 440,00 € relativo à
comparticipação dos alunos de Escalão A e B”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 440,00, ao Agrupamento de
Escolas Amato Lusitano

—

Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a comparticipar as visitas de

estudo dos alunos do 3.° e 4.° anos posicionados nos Escalões A e B do Abono de Família, respetivamente,
ao Oceanário e à KidZania.
2.1.4. Associação de Professores de Matemática
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 7.000,00, à Associação de Professores de Matemática, como apoio financeiro destinado à organização
do XXXV ProfMat (Encontro Nacional de Professores de Matemática) e do XXX SIEM (Seminário de
Investigação em Educação Matemática), que se realizam em Castelo Branco.
2.1.5. Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.400,33, à Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo, conforme estipulado na Cláusula
4.ado protocolo, celebrado em 18 de abril de 2013.
2.1.6. Clube de BTT Retiro das Adegas
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.000,00, ao Clube de BTT Retiro das Adegas, como apoio financeiro destinado a comparticipar a
organização da III Maratona BTT Cidade de Castelo Branco, dia 30 de junho.

2.1.7. Aviso — Associação de Voluntários de Apoio ao Idoso Só
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.500,00, à Aviso

—

Associação de Voluntários de Apoio ao Idoso Só, como apoio financeiro à

organização da festa-convívio Sardinhada Solidária 2019,
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2.1.8. Associação Basquetebol Albicastrense

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 4.000,00, à Associação Basquetebol Albicastrense, como apoio financeiro destinado à
organização dos Xl Torneio Minibasquete Cidade de Castelo Branco e VIII Torneio Internacional de Castelo
Branco.
2.1.9. Associação Nacional dos Aposentados da Polícia

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 200,00, à Associação Nacional dos Aposentados da Polícia, como apoio financeiro destinado ao
desenvolvimento das suas atividades durante o ano 2019.
2.1.10. Escuderia de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €42.000,00, à Escuderia de Castelo Branco, como apoio financeiro para a organização da Edição 2019
do Rali Cidade de Castelo Branco.
2.1.11. AIDAL Associação para a Investigação e Desenvolvimento Amatus Lusitanus
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €4.000,00, à AIDAL Associação para a Investigação e Desenvolvimento Amatus Lusitanus, como apoio
—

financeiro à organização do VI Congresso Médico da Beira Interior.
2.1.12. Grupo Típico O Cancioneiro de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 10.000,00, ao Grupo Típico O Cancioneiro de Castelo Branco, como apoio financeiro à deslocação do
grupo ao Festival Internacional em Tenerife, nos dias 5 a 9 de julho e para a organização do FoIk Cidade de
Castelo Branco 2019, no início do mês de agosto.
2.1.13. Centro de Ação Social Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social de
Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 500,00, ao Centro de Ação Social Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social de
Castelo Branco, como apoio financeiro para a sua participação no XVI Encontro Nacional dos CCD dos
Trabalhadores da Segurança Social e nos Jogos Euros das Organizações Associativas dos Trabalhadores
da Segurança Social Europeia.
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2.1.14. Grupo Defesa Património Cultural Natural Gardunha (Gega)
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 5.000,00, ao Grupo Defesa Património Cultural Natural Gardunha (Gega), como apoio financeiro à
organização de exposição de minérios e fotos da catalogação dos vários exemplares,
2.1.15. Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 3.700,00, ao Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da Beira, como apoio financeiro à
organização daXi Semana do Agrupamento, 13 e 14 de junho.
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 10.000,00, à Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco, como apoio financeiro
destinado à aquisição de uma máquina de lavar roupa industrial e de um servidor informático, nos termos
de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.2. Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €2.050,00, à Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo, como apoio financeiro destinado
à aquisição de calçado e chapéus masculinos.
2.2.3. Clube Desportivo e Recreativo de Escalos de Cima
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 30.000,00, ao Clube Desportivo e Recreativo de Escalos de Cima, como apoio financeiro às
obras de requalificação do campo de jogos, designadamente, vedações e requalificação da entrada e dos
acessos, obras não contempladas na candidatura PRID 2018, promovida pelo IPDJ, nos termos de protocolo
a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua pata outorgar o
respetivo protocolo.
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2.2.4. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 43.580,00, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, como apoio
financeiro pata aquisição de equipamento de proteção individual dos operacionais das quatros equipas de
intervenção permanente, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 3— CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Resposta a Erros e Omissões em Procedimentos
3.1. LPQI S 6312019— Defesa de Pessoas e Bens-Faixas de Gestão de Combustível. Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, a informação n.° 3270, de 05/06/2019, da Divisão
Financeira, de Contratação e Recursos Humanos, referente aos esclarecimentos e retificação das peças do
procedimento concursal referência LPQI $ 63/2019

—

Defesa de Pessoas e Bens-Faixas de Gestão de

Combustível, com o seguinte texto: O Município de Castelo Branco publicou o anúncio n.° JOUE 201 9/S
089-21 3343, de 08/05/201 9 e n°4492/2019, publicado no Diário da República n.° 86, de 6 de maio de 2019
para o procedimento Defesa de Pessoas e Bens

—

Faixas de Gestão de Combustível 2019. No requisito da

capacidade financeira foi definido como requisito obrigatório a apresentação da declaração bancária, anexo
VI ao CCP, quando este requisito deve ser facultativo, ou seja, apenas deve ser apresentado quando os
candidatos não reúnam os restantes requisitos exigidos no programa de concurso para comprovar a
capacidade financeira. Deste modo, solicita-se que seja aprovada a seguinte redação ao ponto 4.4.2 do
programa de concurso, em conformidade com o disposto no n.° 3 do artigo 179.° do CCP. Assim onde se lê:
4.4.2 Pata efeitos da avaliação da capacidade financeira, os candidatos devem apresentar os seguintes
documentos: a) Apresentação de declaração bancária, com indicação dos lotes a que se refere, conforme
modelo constante do Anexo VI do CCP (Anexo VIII), nos termos da alínea a) do artigo

179.0

do CCP; b)

Pata cada lote, uma declaração que comprove a prestação de serviços idêntícos aos patenteados no
presente concurso, de valor não superior a metade do valor de cada lote; Deverá ler-se: 4.4.2 Para efeitos
da avaliação da capacidade financeira, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: a) Para
cada lote, uma declaração que comprove a prestação de serviços idênticos aos patenteados no presente
concurso, de valor não superior a metade do valor de cada lote. Ou, em alternativa a apresentação de
declaração bancária, com indicação dos lotes a que se refere, conforme modelo constante do Anexo VI do
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CCP (Anexo VIII), nos termos da alínea a) do artigo 179.° do CCP. Tendo em consideração a urgência no

desenvolvimento deste procedimento, uma vez que já nos encontramos em período crítico de incêndios e
tendo em consideração que esta alteração não implica alterações de aspetos essenciais das peças do
procedimento, uma vez que não traz maiores exigências para os potenciais candidatos, apenas se pretende
que o procedimento cumpra a legislação vigente, propõe-se que o prazo para a apresentação de
candidaturas seja prorrogado por mais 8 dias, nos termos do disposto do n.° 7 do artigo 50.° e n,° 1 do artigo
64.° e n.° 1 do artigo 175.° do CCP. Mais se propõe que seja publicado anúncio de alteração do prazo no
Jornal Oficial da União Europeia e no Diário da República, conforme previsto no n.° 4 do artigo 64.° e artigo
175.0 do CCP.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar os esclarecimentos e retificação das peças do procedimento concursal referência LPQI 5 63/2019
—

Defesa de Pessoas e Bens-Faixas de Gestão de Combustível, apresentados na informação n.° 3270, de

05/06/2019, da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos, designadamente, que a
apresentação de candidaturas seja prorrogado por mais 8 dias, nos termos do disposto do n.° 7 do artigo
50.° e n.° 1 do artigo 64.° e n.° ido artigo 175.° do CCP e que anúncio de alteração do prazo seja publicado
no Jornal Oficial da União Europeia e no Diário da República, conforme previsto no n.° 4 do artigo 64.° e
artigo 175.° do CCP.
3.2. CPI 5 10412019— Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica. Ratificação

Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, a informação n.° 3275, de 05/06/20 19, da Divisão
Financeira, de Contratação e Recursos Humanos, referente às respostas aos pedidos de esclarecimentos
do procedimento concursal CPI $ 104/2019 Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica,
—

com o seguinte texto: Tendo sido solicitados esclarecimentos do procedimento supra mencionado, junto se
enviam as respetivas respostas para aprovação do órgão competente para a decisão de contratar: Endesa
Energia, SA

—

Sucursal Portugal. 1. Solicitamos o envio dos dados técnicos das instalações em formato

editável, R: Os dados enviados nas peças do procedimento são os disponibilizados a todos os concorrentes,
não havendo lugar ao envio de quaisquer outros, uma vez que que as células que os concorrentes têm que
preencher estão desprotegidas. 2. Solicitamos o vosso esclarecimento relativamente ao prazo considerado
para o cálculo do Preço Base, uma vez que o prazo de duração do contrato a celebrar é de 24 meses, ou
seja 730 dias, mas o preço base encontra-se, aparentemente, indexado a 12 meses. Assim sendo
solicitamos confirmação se o preço base tem por referência um período contratual de 24 meses (730 dias)
ou de 12 meses (como resulta, por exemplo, do 2.5.3. do Programa)
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cremos que este valor deve ser revisto. R: O preço base definido nas peças do procedimento é para 24
meses, ou 730 dias. 3. Na cláusula 6.4. do CE refere que ‘para efeito do apuramento de uma estimativa do
valor do contrato, para o fornecimento durante os 365 dias, foram contabilizados os preços da componente
de energia ativa constantes da proposta (...)‘. Solicitamos esclarecimentos já que o prazo de duração do
contrato a celebrar é de 24 meses, ou seja 730 dias e, por isso, o apuramento da estimativa do valor do
contrato deve ser por referência aos 730 dias e não aos 365 dias. R: O prazo para o fornecimento de energia
é de 24 meses ou 730 dias. A estimativa foi calculada para 365 dias e duplicado o valor para o prazo
contratual pretendido. 4. Consideramos que a referência feita no 1.3. do Caderno de Encargos ‘incluindo
eventuais renovações do contrato’ deve ser desconsiderada já que não se prevê qualquer renovação
contratual

—

solicitamos confirmação ao acima exposto. R: Sim. O contrato não prevê qualquer renovação

contratual além do prazo definido, pelo que não deverá ser considerada essa expressão. AXPO Energia
Portugal, Unipessoal, Lda. 1. A leitura de consumos nas instalações de iluminação pública e semáforos,
efetua-se através de telecontagem? Todas as instalações dispõem de dispositivos de telecontagem? R: No
que respeita à iluminação pública, na sua maioria, as contagens são efetuadas por telecontagem embora
ainda existam alguns pontos em que a contagem é presencial. No que se refere aos semáforos, em todas
as instalações as contagens são realizadas presencialmente. Nem todas as instalações dispõem de
dispositivos de telecontagem. Sem prejuízo do respondido anteriormente, todas as questões adicionais, de
natureza técnica relacionada com contagens, deverão ser esclarecidas com o operador, ou seja, EDP
Distribuição. 2. No ponto 2.5 do Programa do Procedimento, mais concretamente no ponto 2.5.3 indica-se
que o preço base inclui a ‘componente de manutenção pelo período de vigência do contrato’. A que se refere
a componente de manutenção? Trata-se da manutenção das instalações elétricas? Contudo, no âmbito do
mercado liberalizado, a manutenção das instalações elétricas não é uma responsabilidade do comercializador.
Por outro lado, as condições da qualidade de serviço do fornecimento de energia elétrica (cortes,
interrupções, valores da tensão acima ou abaixo dos valores nominais) são da exclusiva responsabilidade
do operador de redes, não tendo o comercializador qualquer responsabilidade sobre estas questões. R: O
ponto 2.5,3. do caderno de encargos diz respeito à componente de manutenção dos termos do contrato,
designadamente o preço proposto, a vinculação às cláusulas do contrato, durante o período de validade do
mesmo, A manutenção da infraestrutura é, por concessão e atualmente, da responsabilidade da EDP
Distribuição, SA. 3. O prazo de manutenção das propostas são 66 dias. Tendo em conta o prazo limite para
apresentação das propostas, e contabilizando 66 dias, prevê-se que o início de fornecimento se concretize
em agosto ou setembro de 2019? R: O prazo de obrigação de manutenção das propostas é de 66 dias, nos
termos do disposto no artigo 65.° do CCP. Este prazo refere-se ao tempo que os concorrentes são obrigados
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a manter as condições da sua proposta desde o termo do prazo fixado pata a sua apresentação até à
adjudicação. Após esta data os concorrentes não são obrigados a manter as condições da proposta,
podendo-se desvincular da mesma. 4. Considera-se que não existe lugar ao pagamento de taxas, para
outorga do Contrato. Solicita-se que se indique a legislação que permite a cobrança destas taxas, por parte
dos municípios, uma vez que apenas se enunciou que a sua cobrança resulta de aprovação por parte do
Município de Castelo Branco. R: As taxas constam do Regulamento e Tabela de Taxas do Município, as
quais foram aprovadas pelo Órgão Deliberativo do Município, nos termos da Lei n.° 53-E/2006, de 29 de
dezembro, na sua atual redação e alínea b) do n.° ido artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar as respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados pelos interessados Endesa Energia, SA
—

Sucursal Portugal e AXPO Energia Portugal, Unipessoal, Lda, na sequência do procedimento concursal

referência CPI S 704/2079 Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica.
—

Ponto 4— ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
Venda do Lote 147. Catarina do Carmo Cruz Lopes. Oficina para Apoio Logístico a Atividade de
Restauração Não Sedentária
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3259, de 04/06/2019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, propondo a venda do Lote 147 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco
(ALECB), com a área de 1.490,60 m2 à empresária Catarina do Carmo Cruz Lopes, pelo valor de € 1.490,60
(€ 1,00!m2, conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 32.° do Regulamento da Área de Localização
Empresarial de Castelo Branco e nas condições previstas no artigo 37.° do mesmo regulamento), para
instalação de uma oficina para apoio logístico à atividade de restauração não sedentária.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote 147 da ALECB, com a área
de 1.490,60 m2 à empresária Catarina do Carmo Cruz Lopes, pelo valor de € 1.490,60.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente, ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
Ponto 5— SETOR EMPRESARIAL LOCAL
Albigec, EMISA. Relatório Trimestral de Execução Orçamental

—

1.° Trimestre de 2019

Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, o Relatório Trimestral de Execução Orçamental
—

1.° Trimestre 2079, da Albigec Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA, que
—

apresenta os seguintes saldos finais constantes do seguinte quadro:
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Execução Orçamental
Sede

Piscinas
Piscinas
Parque da Parque de
Alcains Castelo Branco Cidade
Campismo

Gastos

€2364007 €1854464

€5262526

€000

Rendimentos

€6249000€2156006

€4237122

€135000

ResuadoLiquido

—

Jardim
do Paço

1.0

Tdmestre

Cine Teatro
Avenida

Museu
Canteiro

Museu
Cargaleiro

Pista de
Panagem

Tol

€795374

€885387 €3568259 €765564

€1699768

€153099

€17348448

€109621

€688536 €5004538

€5813

€65691

€000

€18651327

€196851 €1436279

€759751

€1634077

€153099

€1302879

-1-€3884993 €301542

€1025404

€135000

€685753

A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento do Relatório Trimestral de Execução Orçamenta!

—

1.0

Trimestre 2079, da Albigec Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA, deliberou
—

dar dele conhecimento ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, remetendo-lhe um exemplar.
Ponto 6

—

URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

PLOP 2212009. Centro Social de Salgueiro do Campo. Salgueiro do Campo. Declaração de Não
Caducidade do Processo de Obras de Edificação

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares referência PLOP
22/2009, de 11/02/2009, requerido por Centro Social de Salgueiro do Campo, para proceder à legalização
de obra localizada em Estrada Nacional 112— Vale da Amoreira, em Salgueiro do Campo, alegando que
mantém a intenção de executar a obra. Na listagem do roteiro, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento
de Processos), em 22/05/2019, os serviços informaram que “a requerente estará condições lhe ser reabilitada
a autorização de licenciamento, caso requeira o respetivo alvará no prazo máximo de quinze dias.’
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de licenciamento
de obras particulares com a referência PLOP 22/2009, de 11/02/2009, requerido por Centro Social de
Salgueiro do Campo, para proceder à legalização de obra localizada em Estrada Nacional 112

—

Vale da

Amoreira, em Salgueiro do Campo.
Ponto 7

—

SERviços MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

7.1. Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Minutas de
Contrato
7.1 .1. Aquisição de Serviços de Voz Fixa, Móvel e Dados

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
20/05/201 9, relativa à adjudicação do concurso público para a Aquisição de Serviços de Voz Fixa, Móvel e
Dados, à empresa MEO

—

Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, pelo montante de € 47 .535.08,

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Ata n.° 18/2019, de 7 de Junho
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
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 20/05/2019, relativa à adjudicação do concurso público pata a Aquisição de Serviços de
Voz Fixa, Móvel e Dados, à empresa MEO

—

Serviços de Comunicações e Multimédia, SA, pelo montante

de € 47.535.08, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar a minuta do contrato.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
7.1.2. Fornecimento Continuado de Diverso Material em Latão e Galvanizados para Armazém
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
06/05//2019, relativa à adjudicação da consulta prévia para o Fornecimento Continuado de Diverso Material
em Latão e Galvanizados para Armazém, à empresa Ferragens do Amieiro, Unipessoal, Lda, pelo montante
de € 75.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificara deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados deÁguae Saneamento e
Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em 06/05//2019, relativa à adjudicação da consulta prévia para
o Fornecimento Continuado de Diverso Material em Latão e Galvanizados para Armazém, à empresa
Ferragens do Amieiro, Unipessoal, Lda, pelo montante de €75.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
bem como aprovar a minuta do contrato.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
7.1.3. Renovação e Construção das lnfraestruturas no Bairro da Imaculada Conceição—Cebolais
de Cima
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
06/05/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação e Construção das lnftaestruturas
no Bairro da Imaculada Conceição

—

Cebolais de Cima, à empresa João de Sousa Baltasar, SA, pelo

montante de € 115.747,52, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
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 06/05/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação e Construção
das Infraestruturas no Bairro da Imaculada Conceição

—

Cebolais de Cima, à empresa João de Sousa

Baltasar, SA, pelo montante de € 115.747,52, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar a
minuta do contrato.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
7.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
7.2.1. Contraordenação n.° 112019. Daniel Filipe Fraqueiro Beldroega. Alcains

Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 1/2019, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91 .° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea b) do n.° 1 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta de
decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de 20/05/201 9,
seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n,° 01/201 9, contra o arguido Daniel Filipe Fraqueiro
Beidroega, com morada na Rua do Pombal, n.° 6, 6005-090 Alcains, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, ‘aos 09 dias do mês de janeiro, do corrente ano de 2019, pelas 10:10H eu
António Gouveia, prestador de serviço, destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local,
Rua do Pombal, n.° 6, 6005-090 Alcains, ter o Sr. Daniel Filipe Fraqueiro Beldroega, com residência na, Rua
do Pombal, n.° 6, 6005-090 Alcains, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de
fiscalização ao local n.° 0013295, sem contrato de fornecimento de água desde 22/03/2018, constatou-se
no dia 09/01/201 9, que no local do contador encontrava-se uma ligação direta, tal como documentado nas
fotografias em anexo.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo
12,° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais
Ata n.° 18/2019, de 7 de Junho
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do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 sée n,° 210 de 31 de outubro de
2018, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar
qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’
Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 1 do artigo 89.°, do referido Regulamento, que
se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, nos termos do n.° 2 do artigo 72° do Decreto-Lei n.° 194/2009,
de 20 de agosto, punível com coima de € 1 500 a € 3 740, no caso de pessoas singulares, e de € 7 500 a €
44 890, no caso de pessoas coletivas, a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários
de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) Execução de ligações aos
sistemas públicos ou alterações das existentes sem a prévia autorização dos Serviços Municipalizados;
(...)‘. Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 15 de janeiro de 2019, o arguido

produziu o seguinte direito de defesa: “Venho por estas simples palavras justificar a situação da infração
localizada na minha residência. É verdade que no dia 9 de janeiro o funcionário da vossa instituição detetou
que na minha casa estava feita uma ligação direta. A situação de estrar feita essa ligação feita é a seguinte.
Eu no dia 5 de janeiro encontrei junto de minha casa um Sr. que era canalizador. Falei com esse senhor
para ver se podia colocar 2 tubos de água em casa. O senhor ficou logo pronto para o fazer, disse-me para
ir pedir o contador, e eu assim fiz. Na segunda dia 7 a minha mulher foi aos vossos serviços pedir a ligação
de água para minha casa, levou todos os documentos da casa, mas como estavam todos em meu nome
não conseguiu fazer o contrato da instalação da água. Eu estava a trabalhar fora (Lisboa) e o senhor na
terça feita dia 8 foi-me ligar os dois tubos. Depois de ter colocado os dois tubos perguntou à minha mulher
se era possível falar comigo. Foi então que ela me ligou, eu falei com o senhor, e ele disse-me que seria
bom os tubos ficarem em carga. Ele disse que podia fazer a tal ligação direta e para eu ir logo que possível
pedir a água. Eu concordei, uma vez que o senhor nem era cá da zona, ele é de Ourém, e não era bom ele
estar em Ourém e vir cá se houvesse alguma fuga de água. Peço-vos por favor que não me obriguem a
pagar a quantia que me estão a pedir, porque eu não tenho como a pagar.

É verdade que não se pode fazer

isso mas eu não sabia como fazer. Espero que compreendam e que me ilibem dessa contraordenação.’
Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Notícia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da
-

fiscalização encontrava-se uma ligação direta no local do contador; II. 1

-

Pelo exposto, consideram os

SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 01/2019. 2 Segundo o artigo 90°
-

do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do
município de Castelo Branco: ‘Negligência. Todas as contraordenações previstas no artigo anterior são
puníveis a título se negligência, sendo nesse caso reduzidos para metade os limites mínimos e máximos
das coimas previstas no artigo anterior.’ 3 O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável,
-
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prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar,
atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível da negligência. III. Assim, é proposto
a aplicação ao arguido a coima de € 750,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e
deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada pata instrução dos processos de contraordenação
e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em
caso da proposta ser aprovada, deverá o arguido ser notificado: De que a decisão se torna definitiva e
exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido
(art.

590

do Dec. Lei n,° 433/82 de 27 de Outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir

mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Daniel Filipe Fraqueiro Beldroega, arguido no processo de contraordenação n.° 1/2019, a
coima de € 750,00, prevista na alínea b) do n.° 1 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2, Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
7.2.2. Contraordenação n.° 212019. Leopoldo José Mendes Almeida Matos. Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 2/2019, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91 .° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea b) do n.° 1 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta de
decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de 20/05/2019,
seguidamente transcrita: ‘Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 02/201 9, contra o arguido Leopoldo José Mendes
Almeida Matos, com morada na Avenida da Carapalha, n.° 44, r/c esq., 6000-320 Castelo Branco, foi
instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 09 dias do mês de janeiro, do corrente ano de
2019, pelas 10:17 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário, destes Serviços Municipatizados,
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constatei, por inspeção no local, Avenida da Carapalha, n.° 44, r!c esq., 6000-320 Castelo Branco, ter o Sr.
Leopoldo José Mendes Almeida Matos, com residência na, Avenida da Carapalha, n.° 44, r/c esq., 6000320 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.°
281254 ao cliente n.° 686328, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 21/11/2018, com
selo n.° 41444 e a leitura de 2570 m3, constatou-se que no Serviço de Fiscalização o selo de fecho de água
encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 2589 m3. Documentado nas fotografias
que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 12.°
do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 série n.° 210 de 31 de outubro de 2018,
que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar
qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’
Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que
se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de pessoas
singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões
por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços:
b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores;
(...)‘. Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 16 de janeiro de 2019 e
rececionada a 18/01/2019, o arguido não apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo
-

descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização encontravase com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa
-

21/11/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 229155, com o valor de 24,32 €, com data limite
de pagamento, 15/11/2018, rececionado no dia 26/10/2018; 3-Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.°
281254 no dia 08/01/2019, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 41444, que é colocado por
estes Serviços quando executam a suspensão da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a
água indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de 2570 m3 quando a água foi suspensa,
quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 2589 m3. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB
-

como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 02/2019. 2 Segundo o artigo 57° do
-

Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do
município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização
imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente
não abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na
selagem, entre outro. (,..)‘ 3 O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o
-
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resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de
forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao
arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação
pelo St. Vereador com competência delegada pata instrução dos processos de contraotdenação e aplicação
da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da
proposta ser aprovada, deverá o arguido ser notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se
não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art.

590

do

Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de Outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante
audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Leopoldo José Mendes Almeida Matos, arguido no processo de contraordenação n.°
2/2019, a coima de € 250,00, prevista na alínea b) do n.° 1 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do artigo
12°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais
do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
7.2.3. Contraordenação n.° 512019. Américo Cardoso Vilela. Alcains

Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 5/2019, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91 .° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta de
decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de 20/05/2019,
seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n,° 05/2019, contra o arguido Américo Cardoso Vilela,
com morada na Rua Principal, n.° 171, Serrasqueira, 6030-159 Vila Velha de Rodão, foi instaurado o
processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 21 dias do mês de janeiro, do corrente ano de 2019, pelas
11:18 H eu António Gouveia, prestador de serviços, destes Serviços Municipalizados, constatei, por
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inspeção no local, Avenida Fundação Calouste Gulbenkian, Lote 183, 1° dto., 6005-060 Alcains, ter o Sr.
Américo Cardoso Vilela, com residência na, Avenida Fundação Calouste Gulbenkian, Lote 183, 1° dto.,
6005-060 Alcains, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 282795

ao cliente n.° 560553, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 02/01/2019, com selo n.°
41775 e a leitura de 837 m3, constatou-se que no Serviço de Fiscalização o selo de fecho de água
encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 840 m3. Documentado nas fotografias
que se anexam, Juntam-se fotografias do contador violado, e ramal selado.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada
da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário
da República,

2a

série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve: Compete designadamente aos

utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de
abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos
alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem: Constitui contraordenação,
punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de
pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios
abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa do
contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificado para o efeito,
por carta registada datada de 28 de janeiro de 2019 e rececionada a 21/02/2019, com o auxílio da GNR, o
arguido não apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Noticia,
-

e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão
de água violado e a água aberta indevidamente; 2- A água foi suspensa 02/01/2019, por falta de pagamento
do aviso de corte n.° 232714, com o valor de 19,43 €, com data limite de pagamento, 26/12/2018,
rececionado no dia 06/12/2018; 3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 282795 no dia 21/01/201 9,
-

para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 41775, que é colocado por estes Serviços quando
executam a suspensão da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente
aberta, o contador apresentava a leitura de 837 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi
retirado apresentava a leitura de 840 m3. II. 1 - Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos
os factos constantes do auto de vistoria n.° 05/2019. 2- Segundo o artigo 57° do Regulamento dos serviços
de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco:
‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual
deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água,
abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro, (...)‘ 3
Ata n.° 18/2019, de 7 de Junho
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O arguído cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta
como possível, não tomou as devidas precauções pata o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A
sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de € 250,00.
Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo St. Vereador com competência
delegada pata instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho
34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o
arguido ser notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada
no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art. 590 do Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de Outubro);
Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério
Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Américo Cardoso Vilela. Alcains, arguido no processo de contraordenação n.° 5/201 9, a
coima de € 250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
7.2.4. Contraordenação n.° 712019. João Manuel Pereira Antunes. Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 7/2019, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91 .° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea d) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta de
decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de 20/05/2019,
seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n,° 07/201 9, contra o arguido João Manuel Pereira
Antunes, com morada na Caixa postal 210, Lirião, junto à estação elevatória do Lirião, 6000-113 Castelo
Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 12 dias do mês de março, do corrente
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ano de 2019, pelas 12:00 H eu Carlos Guterres, funcionário, destes Serviços Municipalizados, constatei,
por inspeção no local, Junto à Estação Elevatória do Liriâo, 6000-113 Castelo Branco ter o Sr. João Manuel
Pereira Antunes, com residência postal na, Caixa Postal 210, Lirião, 6000-113 Castelo Branco, cometido a
(s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de Leitura no ia 13/03/2019 ao cliente n.° 31661, o
contador apresentava a leitura de 3283 m3, o contador encontrava-se montado ao contrário, e o mesmo
estava desselado. Os ciclos de leitura anteriores: 09/07/2018: 3303m3; 12/11/2018: 3312 m3; 13/03/2019:
3283 m3. Comprova-se que o contador foi manuseado desde a última leitura efetuada por estes Serviços.’
Pelo que ficou V.

indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento

dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, publicado em Diário da República,

2a

série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve:

‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente
dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que
vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem:
‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1
250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos
proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração
da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente
notificado para o efeito, por carta registada datada de 14 de março de 2019 e rececionada a 22/03/2019, o
arguido apresentou a seguinte defesa escrita. ‘Pela cópia do auto que foi remetido verifica-se, que um
funcionário desses serviços procedeu em 12N0V18 e não detetou qualquer irregularidade, pelo que se
presume que a mesma foi praticada depois daquela data, precisamente quando debatia com graves
problemas de visão desde 1 60U11 8 situação que se mantém até esta data, o que me tem vindo a privar de
ver ao perto e ao longe, as imagens são todas desfocadas deixei de fazer coisas tão simples como usar o
relógio por não ver os ponteiros; não utilizar as caixas de multibanco por não ver o que está escrito no ecrã;
pedir ajuda a terceiros para atender ou efetuar chamadas no telemóvel; deixei de ver e passei a ouvir
televisão porque as imagens estão desfocadas e ainda não consigo ver a comida no prato, as poucas coisas
que eu consigo fazer utilizo a mão esquerda ‘VER’ o objeto e à posteriori executo a tarefa. Ora com todas
estas limitações não conseguia retirar o contador. ‘EU NÃO FUI’ alguém o fez ou por vingança ou por mau
ídolo (Por causas naturais há muito que estou cego de uma das vistas). De referir, não ser de todo
compreensível por que motivo seria necessário a retirada do contador, pois já teriam caído as primeiras
chuvas de outono, tendo ainda a propriedade onde está colocado o contador cinco poços de água e uma
pequena barragem que é utilizada para fazer a rega da horta e do jardim ao redor da casa, Para meu espanto
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como é possível levantar um auto por uma infração praticada no dia seguinte. Como é do vosso
conhecimento, o contador está colocado num caminho wral que serve mais quatro famílias residentes, para
além dos diversos proprietáos que possuem prédios nessa zona que antes do anoitecer regressam as suas
habitações e os residentes só excecionalmente o utilizam quando tem necessidade de se deslocar para os
lados de Alcains, porque para irem para a cidade tem outro caminho que passa junto à quinta dos carvalhos,
encurtando assim o trajeto. Pelo que por esse motivo durante a noite não passe viva alma, possibilitando a
quem dolosamente queira fazer mal, o consiga fazer sem qualquer tipo de constrangimento. Reafirmo mais
uma vez não ter praticado qualquer tipo de infração, pelo que solicito a V. Exma. o arquivamento do referido
processo.’ Assim sendo: 1

-

Pelo descrito no Auto de Notícia, e provado pelos SMCB, o local em apreço

aquando da leitura do contador, o mesmo encontrava-se instado ao contrário e os selos violados; 2 Ao se
-

efetuar o serviço de leitura constatou-se que o contador com o n.° 28608 encontrava-se instado ao contrário,
desmarcando os m3 já consumidos. O selo do contador encontrava-se violado. 3- Os serviços fazem leituras
a todos os contador de 4 em 4 meses, sendo que este contador foi lido no dia 09/07/201 8 e apresentava a
leitura de 3303 m3, foi novamente lido no dia 12/11/2018 (passados 4 meses) e tinha a leitura de 3312,
passados mais 4 meses o contador foi lido no dia 13/03/2019 e o mesmo apresentava a leitura de 3283,
inferior à leitura anterior, comprova-se que o contador foi alterado entre a leitura de 12/11/2018 e a leitura
de 13/03/2019. II. 1 - Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do
auto de vistoria n.° 07/2019. 2- Segundo o artigo 57° do Regulamento dos serviços de abastecimento público
de água e de saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco: Responsabilidade pelo
Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB
todas as anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem
contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. (...)‘ 3 - O arguido cometeu
com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível,
não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação
ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de € 250,00. Remete-se a
presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de
submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para
instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho 34/20 17 do Sr.
Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o arguido ser
notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de
20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art. 59° do Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de Outubro); Em caso

Ata n.° 18/2019, de 7 de Junho

Página 20/34

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público
não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a João Manuel Pereira Antunes, arguido no processo de contraordenação n.° 7/2019, a
coima de € 250,00, prevista na alínea d) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
7.2.5. Contraordenação n.° 812019. Francisco Duarte Mariano. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 8/2019, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta de
decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de 20/05/2019,
seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 08/2019, contra o arguido Francisco Duarte
Mariano, com morada na Beco 5 de Outubro, n,° 9, apartamento 1, 6000-290 Castelo Branco, foi instaurado
o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 18 dias do mês de março, do corrente ano de 2019, pelas
09:54 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário, destes Serviços Municipalizados, constatei, por
inspeção no local, Beco 5 de Outubro, n.° 9, apartamento 1, 6000-290 Castelo Branco ter o Sr. Francisco
Duarte Mariano, com residência postal na, Beco 5 de Outubro, n.° 9, apartamento 1, 6000-290 Castelo
Branco, cometido a fs) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 289727 ao cliente
n.° 636495, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 06/11/2018, com selo n.° 41478 e a
leitura de 14 m3, constatou-se que no Serviço de Fiscalização o selo de fecho de água encontrava-se violado
e o contador apresentava a seguinte leitura, 29 m3. Retirou-se o contador e selou-se o ramal com selo n.°
42221 Documentado nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração
prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e
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Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2
série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve: Compete designadamente aos utilizadores: c)
Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água
e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo
89°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250
a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos
seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos
utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do
contador ou dos medidores; (.. . )“. Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 19 de
março de 2019 e rececionada a 29/04/2019, com o auxílio da PSP, o arguido não apresentou qualquer
defesa escrita, Assim sendo: 1 - Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço
aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta
indevidamente; 2 - A água foi suspensa 06/11/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 228286,
com o valor de 50,32 €, com data limite de pagamento, 08/10/2018, rececionado no dia 08/10/2018; 3 - Ao
se efetuar um serviço de fiscalização n.° 289727 no dia 15/03/201 9, para a morada em apreço, foi detetado
que o selo n.° 41483, que é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão da água por falta
de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de
14 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 29 m3, o contador
foi retirado e selado o ramal com o selo n.° 42221. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados
-

todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 08/2019. 2 - Segundo o artigo

570

do Regulamento dos

serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do município de Castelo
Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador,
o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de
água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro.
(...)‘ 3 - O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua

conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e
leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de €
250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, pata efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com
competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima
por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada,
deverá o arguido ser notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente
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impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art. 59° do Dec. Lei n.° 433/82 de
27 de Outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o
arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Francisco Duarte Mariano, arguido no processo de contraordenação n.° 8/2019, a coima
de € 250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
7.2.6. Contraordenação n.° 11/2019. Vítor Jorge Santos Vitória. Freixial do Campo
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 11/2019, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 12.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta
a proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados,
de 20/05/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 11/2019, contra o
arguido Vítor José Santos Vitória, com morada na Rua Dr. João Mourato Grave, Lote 161, 5° esq., 6000241 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 15 dias do mês de março,
do corrente ano de 2019, pelas 09:17 H eu

Rui Roberto, prestador de serviços, destes Serviços

Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Estrada Municipal 550, s/n, 6000-521 Freixial do Campo
ter o Sr. Victor José Santos Vitoria, com residência na, Rua Dr. João Mourato Grave, Lote 161, 5° esq.,
6000-241 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.°
293277 ao cliente n.° 37809, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 05/11/2018, com
selo n.° 41146 e a leitura de 749 m3, constatou-se que no Serviço de Fiscalização o selo de fecho de água
encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 750 m3. Retirou-se o contador e selouse o ramal com selo n.° 45235. Documentado nas fotografias que se anexam,’ Pelo que ficou V. Ex.a
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indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
publicado em Diáo da República, 2 série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve: ‘Compete
designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas
públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos
termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui
contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22
000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de
edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da
caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificado para
o efeito, por carta registada datada de 17 de abril de 2019 e rececionada a 22/04/2019, o arguido não
apresentou qualquer defesa escrita. Assim sendo: 1

-

Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos

SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão de água violado
e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 05/11/2018, por falta de pagamento do aviso de
-

corte n.° 228415, com o valor de 1501 €, com data limite de pagamento, 25/1012018, rececionado no dia
08/10/2018; 3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 293277 no dia 15/04/2019, para a morada em
-

apreço, foi detetado que o selo n.° 41146, que é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão
da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador
apresentava a leitura de 749 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi retirado apresentava a
leitura de 750 m3, o contador foi retirado e selado o ramal com o selo n.° 45235. II. 1

-

Pelo exposto,

consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 11/2019. 2

-

Segundo o artigo 57° do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de
águas residuais do município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à
guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que
verificar, nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente,
rotura e deficiências na selagem, entre outro. (...)‘ 3 O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito
censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções
-

para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é
proposto a aplicação ao arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora
dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração
e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos processos de
contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de
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outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o arguido ser notificado: De que a decisão se
torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento
pelo arguido (art. 59° do Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de Outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal
pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante
simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Vítor Jorge Santos Vitória, arguido no processo de contraordenação n.° 11/2019, a coima
de € 250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
Ponto 8— PATRIMÓNIO
8.1. Aquisição Onerosa de Dois Prédios Urbanos em Mata. Manuel Mendes Antunes e Joaquim
Lucas Alves Cabeça de Casal da Herança de
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 11, de 28/05/2019 (n.° de entrada 1 3124, de
30/05/2019) e um relatório de avaliação do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição onerosa de dois prédios urbanos localizados em Bairro de Baixo, localidade de Mata. Um prédio
está descrito na matriz predial urbana sob o artigo 114, da União das Freguesias de Escalos de Baixo e
Mata, está averbado em nome de Manuel Mendes Antunes e propõe-se a sua aquisição, livre de quaisquer
ónus ou encargos, pelo valor de € 2.000,00. O outro prédio está descrito na matriz predial urbana sob o
artigo 145, da União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, está averbado em nome de Joaquim Lucas
Alves Cabeça de Casal da Herança de e propõe-se a sua aquisição, livre de quaisquer ónus ou encargos,
—

pelo valor de € 1.500,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição onerosa de dois prédios localizados
em Bairro de Baixo, localidade de Mata, descritos na matriz predial urbana sob os artigos 114 e 145, da
União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, respetivamente, averbados em nome de Manuel
Mendes Antunes e Joaquim Lucas Alves

—

Cabeça de Casal de Herança de e pelas quantias,

respetivamente, de € 2000,00 e € 1.500,00, livres 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.
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8.2. Aquisição Graciosa de Dois Prédios Urbanos Sitos nos Lugares de Maxial e Covão,
Freguesia de Sarzedas. Alexandre Luís Martins Morgado

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3260, de 05/06/2019, do Departamento de
Administração Geral, relativa à aquisição graciosa para o domínio público com o seguinte texto: ‘1

—

O

senhor Alexandre Luis Martins Morgado, proprietário dos prédios urbanos inscritos na matriz predial sob o
artigo 725, sito no lugar de Maxial, Freguesia de Sarzedas, constituído por um prédio de r/c e 1 .° andar e
artigo 2729, sito em Covão, Freguesia de Sarzedas, vem informar que pretende doar ao Município os
respetivos prédios urbanos, para alargamento da via pública, conforme ofício que se anexa. 2 Assim, em
—

face do exposto, nada obsta que seja aceite a cedência dos referidos prédios urbanos para este Município,
inscritos na matriz predial sob o artigo 725, sito no lugar de Maxial, Freguesia de Sarzedas, constituído por
um prédio de r/c e 1° andar e artigo 2729, sito em Covão, Freguesia de Sarzedas, destinados a alargamento
da via pública, devendo ser autorizada a celebração da respetiva escritura de cedência graciosa, entre o
Município e o senhor Alexandre Luis Martins Morgado.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n,° 1 do artigo 33.°da Lei n.°
75/201 3, de 12 de setembro, aprovar a aquisição graciosa, pata o domínio público, do prédio inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 725, da freguesia de Sarzedas e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco sob o n°4017/20040218 e do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
2729, da freguesia de Sarzedas, por forma a possibilitar o alargamento da via pública.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
8.3. Atribuição de Preços a Merchandising Relativo à Nova Marca e Mascotes do Município para
Venda na Feira Sabores de Perdição. Aditamento ao Preçário

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3264, de 05/06/2019, do Gabinete de Apoio à
Presidência, como aditamento à informação n.° 2879, de 21/05/201 9, do Gabinete de Apoio à Presidência,
propondo a atribuição dos preços de venda ao público de merchandising relativo à nova Marca Castelo
Branco e às Mascotes do Município, na Feira Sabores de Perdição, edição 2019, deliberada em reunião de
Câmara, de dia 21/05/2019, sob o Ponto 3 da ordem de trabalhos. Na presente informação propõe-se “que
se venda de forma separada os artigos: Copo e Bolsa, com o preço unitário de € 2,00 e € 1,00,
respetivamente, com IVA incluído”.
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
autorizar o aditamento ao preçário aprovado em reunião de Câmara, de dia 21/05/2019, sob o Ponto 3

—

Atribuição de Preços a Merchandising Relativo à Nova Marca e Mascotes do Município para Venda na Feita
Sabores de Perdição, da ordem de trabalhos, e que se venda de forma separada os artigos Copo e Bolsa,
respetivamente, com o preço unitário, respetívamente, de € 2,00 e € 1,00, IVA incluído.
8.4. Atribuição de Preço a Obra Literária Patrocinada pelo Município: Sirgo III, de António Salvado
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2580, de 06/05/2019, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de € 20,00, para venda ao público da obra Sirgo III, de António Salvado,
edição de 2019,
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 20,00, para venda ao público da
obra Sirgo III, de António Salvado, edição de 2019.
8.5. Loja n.° 6 do Mercado Municipal de Castelo Branco. Proposta de Arrendamento por Hasta
Pública
Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação da Divisão de Gestão Patrimonial e Instalações
Municipais, propondo o arrendamento da Loja n.° 6 do Mercado Municipal de Castelo Branco, por
arrematação em hasta pública ao maior licitante, nos termos do Parágrafo 2.° do Artigo 8.° do RMF.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a hasta pública para arrematação do
arrendamento da Loja n.° 6 do Mercado Municipal de Castelo Branco ao maior licitante, nos termos do
Parágrafo 2.° do Artigo 8.° do RMF, a qual terá lugar no próximo dia 21 de junho, no início da reunião pública
da Câmara Municipal.
Ponto 9— CONTABILIDADE
9.1. 7a Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano/2019
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 7a Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, no valor de€200.000,00, nos reforços e nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.2. 8.a Alteração ao Orçamento/2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a 8.a Alteração ao Orçamento/2019, no valor de € 20.000,00, quer
no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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9.3. 9.a Alteração ao Orçamentol20l9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 9a Alteração ao Orçamento/2019, no valor de € 50.000,00, quer
no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.4. 10. Alteração ao Orçamento e 8.a às Grandes Opções do Plano/2019

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 1O.a Alteração ao Orçamento e 8.a às Grandes Opções do
Plano/2079, respetivamente, no valor de € 70.000,00, nos reforços e nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.5. 11. Alteração ao Orçamentol20l9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 77a Alteração ao Orçamento/2019, no valor de €7.500,00, quer
no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 10

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

10.1. Isenção de Pagamento de Licença de Ruído

10.1.1. Centro Social São João Batista.
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para isenção de pagamento de licença de ruído,
do Centro Social São João Batista, para a organização de festa popular em honra de Santo António, nos
dias 15 e 16 de junho. Pelo Gabinete Jurídico, no programa de gestão documental MyDoc, foi inscrita a
seguinte informação, em 04/06/2019: ‘Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe cumpre-me
informar V. Ex.a do seguinte: nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras
Receitas do Município, a Câmara Municipal pode dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento
fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas de
direito público, associações humanitárias, desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais,
que beneficiem de isenção ou redução de (IRC), o que deverá ser comprovado mediante a apresentação
do competente documento, desde que os atos ou factos se destinem à prossecução de atividades de
interesse público para o Município. Da documentação junta ao processo, nomeadamente, cópia da
declaração de rendimentos, Modelo 22, Anexo D, constata-se que o Centro Social 5. João Batista, beneficia
de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. A requerente é uma Associação
de solidariedade social, que tem por objetivo contribuir para a promoçâo do bem-estar da população da
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Freguesia de Monforte da Beira. A requerente pretende obter Isenção de pagamento de taxas pata
realização de uma festa popular (convívio), a realizar nas instalações do Centro em Monforte da Beira, nos
dias 15 e 16 de junho de 2019. Face ao exposto, considerando que a atividade a desenvolver (convívio) se
nsere no âmbito das atividades sócio-recreativas e culturais, proporcionando aos participantes momentos
de convívio e lazer, dinamizando dessa forma a comunidade local, mantendo a tradição dos Santos
populares (Sto. António), somos de opinião de que poderá a associação beneficiar da isenção solicitada,
nos termos do n.° 2, do artigo 6°, Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído ao Centro Social São João Batista, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas do Município, para a realização de festa popular em honra de Santo António, nos
dias 15e l6de junho.
10.1.2. Albigym Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha
—

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para isenção de pagamento de licença de ruído,
da Albigym Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha, para a organização, no centro
—

cívico, do VI Festival de Ginástica de Castelo Branco, dia 15 de junho. Pelo Gabinete Jurídico, no programa
de gestão documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em 27/05/2019: “Nos termos do n.° 2, do
artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, a Câmara Municipal pode
dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento fundamentado, o pagamento das taxas e de
outras receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas de direito público, associações humanitárias,
desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais, que beneficiem de isenção ou redução de
(IRC), o que deverá ser comprovado mediante a apresentação do competente documento, desde que os
atos ou factos se destinem à prossecução de atividades de interesse público para o Município. A Albigym,
Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha, é uma associação sem fins lucrativos, que
tem como fim desenvolver a cooperação e solidariedade entre os jovens, promover e fomentar a prática
desportiva através de diversas modalidades desportivas, em especial da ginástica acrobática, organizar,
promover, dinamizar e apoiar iniciativas de cariz desportivo, cultural e recreativo, realizar atividades e
iniciativas relacionadas com a problemática da juventude, em cooperação com entidades públicas ou
provadas, com vista à integração social dos jovens. Da documentação anexa ao processo, designadamente,
cópia relativa à sua atividade e situação tributária, constata-se que a Associação, beneficia de isenção
definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. A requerente pretende obter Isenção de
pagamento de taxas para realização de um evento, 6.° Festival de Ginástica de Castelo Branco, a realizar
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no dia 15 de junho de 2019. A requerente tem como objetivo ‘dinamizar a Associação e aproximá-la da
população em geral, dar a conhecer a sua atividade e promover a prática desportiva. O evento contará com
a presença de mais de 1000 ginastas, vindos de todo o país, mobilizando cerca de 400 crianças e jovens
albicastrenses’. Face ao exposto, considerando que a atividade a desenvolver se insere no âmbito da prática
desportiva e das atividades sócio-recreativas, proporcionando aos participantes momentos de convívio e
lazer, dinamizando dessa forma a comunidade local, somos de opinião de que poderá a associação
beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do artigo 6°, Regulamento e Tabela de Taxas e Outras
Receitas do Município.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído a Albigym Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha, nos termos do n.° 2, do
—

artigo 6.° do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a organização, no centro
cívico, do VI Festival de Ginástica de Castelo Branco, dia 15 de junho.
10.1.3. Centro Social de Salgueiro do Campo

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para isenção de pagamento de licença de ruído,
do Centro Social de Salgueiro do Campo, para a organização de festa popular, nos dias 14 e 15 de junho.
Pelo Gabinete Jurídico, no programa de gestão documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em
30/05/2019: “Nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do
Município, a Câmara Municipal pode dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento
fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas de
direito público, associações humanitárias, desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais,
que beneficiem de isenção ou redução de (IRC), o que deverá ser comprovado mediante a apresentação
do competente documento, desde que os atos ou factos se destinem à prossecução de atividades de
interesse público para o Município. O Centro Social de Salgueiro do Campo é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social sem fins lucrativos na forma de Associação Social, Pessoa Coletiva de Utilidade
Pública. Da documentação anexada ao processo, designadamente, cópia da declaração de início de
atividade, constata-se que a Associação, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação
dos rendimentos. O requerente pretende obter Isenção de pagamento de taxas para realização de um
evento, (festa do Centro Social) a decorrer nos dias 14 e 15 de junho de 2019. O requerente tem como
objetivo específico contribuir para a promoção de assistência na Freguesia de Salgueiro do Campo e Juncal
do Campo, acolhendo pessoas idosas e inválidas. A atividade a desenvolver tem por objetivo de acordo com
o referenciado pelo Centro ‘proporcionar um dia ptazeroso aos idosos, repleto de animação, bem como,
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divulgar a instituição junto da população local’. Face ao exposto, considerando que a atividade a desenvolver
se insere no âmbito das atividades sócio-recreativas, proporcionando aos participantes momentos de
convívio e lazer, dinamizando dessa forma a comunidade local, somos de opinião de que poderá a
associação beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do artigo 6°, Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas do Município”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído ao Centro Social de Salgueiro do Campo, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a organização de festa popular, nos dias 14 e 15 de
junho.
10.2. Protocolo pata Divulgação da Campanha PorUm País Com Bom Are das Iniciativas do Dia
Nacional do Ar. Agência Portuguesa do Ambiente, IP. Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, o protocolo celebrado com a Agência Portuguesa
do Ambiente, lP, no dia 4 de junho de 2019, com o objeto da promoção da divulgação da campanha Por
Um País Com Bom Are das Iniciativas do Dia Nacional do Ar’, que é dada como reproduzida ficando a fazer
parte integrante desta ata identificada como documentação n,° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo celebrado com a Agência
Portuguesa do Ambiente, lP, no dia 4 de junho de 2019, com o objeto da promoção da divulgação da
campanha PorUm País ComBomAre das Iniciativas do Dia Nacional do Ar”.
1 0.3. lmarvest, Lda. Deliberação de 1410812018. Pedido de Anulação de Faturas
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3244, de 04/06/2019, do Departamento de
Administração Geral, relativa a um requerimento para anulação de faturas exarado pela firma lmarvest

—

Investimentos Imobiliários, Lda, com o seguinte texto: ‘1. Na sequência da informação n.° 11 do
Departamento Técnico Operacional, de 03/07/201 8, foi deliberado pela Câmara Municipal, em reunião de
14/08/201 8, autorizar a firma em epígrafe, excecionalmente, a ocupar os lugares de estacionamento em
frente ao Lote P8e da ALECB, mediante apresentação de requerimento, em cumprimento do Regulamento
de Taxas e Licenças, mediante o pagamento do valor mensal de € 745,50. 2. Não obstante o serviço de
Taxas e Licenças ter iniciado a faturação no mês de dezembro de 2018, até à presente data, a referida a
firma ainda não procedeu a qualquer pagamento ao Município. 3. Conforme cópia que se anexa, no passado
dia 13 de maio, veio a firma em epígrafe pedir a anulação das faturas emitidas até março de 2019, uma vez
que até aquela data a empresa não tinha utilizado a prerrogativa da concessão dos 30 lugares de
estacionamento, por motivos que justificou. 4. Solicitada informação à fiscalização municipal, que se
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encontra na dependência do DTO, obteve-se a informação, no dia 31 de maio, que a colocação das placas
em causa apenas ocorreu no início do mês de abril de 2019. 5. Em face do exposto e tendo em conta a
efetiva ocupação dos lugares de estacionamento em causa, sou de opinião que poderão ser anuladas as
faturas emitidas entre os meses de dezembro de 2018 e março 2019, iniciando-se a faturação no mês de
abril de 2019”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anulação das faturas emitidas à firma
lmarvest

—

Investimentos Imobiliários, Lda, entre os meses de dezembro de 2018 e março 2019, referentes

à ocupação dos lugares de estacionamento em frente ao Lote P8e da ALECB, que têm por base a renda
mensal de € 745,50, conforme deliberação da Câmara Municipal de 74/08/207 8 e que a faturação seja
iniciada no mês de abril de 2019.
Ponto 11

—

PAGAMENTOS

Comparticipação de Medicamentos

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do
respetivo regulamento, liquidar e pagar as despesas de reembolso dos medicamentos seguidamente
discriminadas, totalizando o montante de € 7.863,95.
Diamantino Barata Lourenço

23,81 Jaquelina Maria Antunes

José Manuel Garnel

38,51

João Pedro dos Santos

36,45 Maria Amélia Magueijo Castela

Maria Brizida Gama
Lúcia Sanches Pereira

8,91

Maria Catarina

56,84 Saudade Morgado Dias Damas

Arménio Pereira Tabarra
Maria Alice Trindade Maria
Amélia da Conceição Fradique

Simão Francisco Lourenço

36,15 Afonso Eusébio dos Santos
0,31

12,21

Otília Nunes Rodrigues da Conceição

38,42

73,34 António Alberto da Fonseca Ramos

9,19

9,78 Maria Adelaide Paula Corte Marfins

38,27

2,13 José Marfins Ferreira

40,13

5,84 António Damas

41,66 Alexandrina da Conceição Cruz Pedro

9,17 Maria Rosa Alves

25,94 Maria José Mariano da Rosa

30,57

27,73 Maria Lúcia Pires Esteves

88,18

108,08 Abilio Mateus

153,86

José Martins

55,90 Maria de Fátima Marfins Reixa

59,69 Maria Adelaide Oliveira Lalanda da Silva

34,58

Felicia Morgado Neves Martins

30,05 Américo da Conceição Nabais

48,86 Hermínia de Jesus Ferreira Cabeças

23,47

Idalina do Carmo

36,92 Maria José

14,59 José Salvado Ferreira

37,37

Manuel Pereira Mateus

12,29 Delminda Amélia Roque

10,28 Joaquim Gonçalves

90,38

9,87 Luis dos Ramos Simão

59,33 Vivaldo Cruz Madeira

9,50

Piedade da Conceição Dias Félix
António Luis

24,34 Valentim Jesus Esteves

Isilda Bispa dos Santos

13,19 José Jerónimo

Ana Lurdes Marques da Silva Martins
Maria Lopes Marcelino

8,53 Conceição Rodrigues Forfunato
18,90 Emídio Rodrigues Marfins

Joaquim D’Oliveira Lourenço
Maria de Lurdes da Conceição Serra

2,64 Gregória Milheiro Barroso
26,10 José Aristides do Espírito Santo Novo

João Afonso da Silva

9,09 Maria Salomé Moreira dos Santos

121,31

Maria Conceição Rei Valério Gonçalves

90,14 José Fernando Ribeiro Gonçalves
16,39 Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues
36,35 José Ribeiro Peres
165,25 Zulmira de Jesus Gonçalves
10,41

Maria José Vaz

19,52 José Terroa Bicho

13,10
5,55
3,41
20,09
47,00
4,04
6,15

Isilda Beirão

50,48 Maria Graciete Marfins Rocha

37,40 Maria do Céu Gil Gaspar

41,50

Manuel Baltazar

14,85 Maria Graziela Donas Mesquita Daniel

17,57 Francisco Ivo

31,61

12,53 Elisa Nunes Afonso

54,97

Maria Odete Marfins Mendes

7,97 Maria do Rosário

Manuel Sequeira Pereira

55,07 António Pires dos Santos

10,25 José Roque Gonçalves

38,66

Joaquim da Silva

31,88 Cecilia Joaquim Marques Luis

65,53 Manuel Duarte Semião

42,87
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Maria do Rosário Alves

17,68 José André Lalanda Rodrigues da Cruz

41,79 José Amaro Cajado

Otilia Verissimo dos Santos Correia

11,23 Maria da Conceição Firmino

36,92 Agostinho Jorge de Aguiar

32,36

55,85 João Nunes Lourenço

22,51

42,15 Margarida de Jesus Moura Amaral

33,71

José Maria de Carvalho Correia

5,71

Mariana de Jesus dos Santos

Maria José Vieira Rodrigues

43,09 Manuel Machado da Trindade Canhoto

Teresa Dalila Correia Granja Ferreira

22,76

Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva

15,12 António Afonso Lopes Rodrigues

Luis Galvão Esteves

Fernando Mendes de Almeida

8,13 Leonor Maria Mendes

Maria Helena Mergulho Esteves

26,69 Maria das Neves Marques

Engrácia Maria dos Santos

6,63 Maria Antónia Ferreira de Freitas Rolo

Maria Guilhermina da Silva

4,07 Inês Pires Correia

Joaquina Maria

15,67 Augusta Mateus

Elvira Maria Pires

9,51

Ilda Maria dos Santos

Angelina Marques

23,38 Maria Barata

Maria da Silva Salavessa

30,41

Maria do Rosário

Maria dos Anjos Fernandes Marques Alves

20,52

8,70 António Pereira Amaral

3,57

10,92 Maria José Moura Pires

3,11

15,23 Alberto de Jesus Tomaz Pires

24,62

37,69 Manha Manuela Salgueiro

65,54

17,70 João António Martins

74,99

16,59 Leonel Sequeira Lourenço

1,10

41,49 Rafael da Cruz Silva

20,54

25,67 António Silva Branco

57,05

3,16 Celeste Maria Rodrigues Mateus

11,72

33,45 Viohinda Jesus

4,56

10,50 Maria Carolina Duarte Pires

19,40 Maria Joaquina

15,48

Emília de Jesus

25,94 José dos Santos Duarte

37,71

16,57

António Nunes Pires Morão

40,73 Josefa da Conceição Esteves Lourenço

Otília Ascensão de Matos Morão

3,71

Leopoldina Maria Apolinário Nunes

João Afonso Duarte

70,07 Maria Hermínia Esteves

14,23

21,90 Maria Afonsa

12,24

Isilda Pires Freire

19,37 Alfredo Marfins Nunes

Maria José Nunes Almeida

50,75 Maria de Lurdes dos Santos

40,40 Maria Estrela Gomes

25,74

José D’Almeida Nunes

77,72 Marcelo dos Reis

33,09 Conceição Pestana de Gouvêa

28,62

Maria Susete Martins Almeida

47,87 Manuel Afonso

Maria do Nascimento Bispo
Manuel António
António Augusto Alves

8,64 Maria Amélia Rosa de Campos Ginja

90,05 Visitação Mendes Coelho Fonseca

12,27
36,51

13,99 Feliciana da Costa Mileu Ambrósio

37,49 Emilia Rosa de Campos Ginja
42,17 Maria Martins

18,70 Marta José Jorge Marques

11,63 Maria Rosa Dias Freire

44,41

2 1,00 Maria José Gregório Micaelo Sousa

91,81
16,56

0,83 Maria dos Anjos M. Martins Rodrigues

31,38

Maria Vieira da Silva

16,38

Maria Celeste da Silva Gamas

16,13 Assunção Duarte Figueira

Maria Capitolina Cleto Ferreira

12,85 Manuel dos Santos Almeida

59,90 Simão Sousa Barata
79,74 Alzira Maria Roque Gonçalves Mendes

Maria do Céu Salgueiro Barata

17,38 José dos Santos Rito

62,37 Joaquim João Mendes

Otilia Sousa

73,40

Rosária de Jesus Cristóvão

6,08 Maria dos Anjos Felipe Gonçalves Santos

2,06
36,38

5,28 Cassilda Lopes da Silva

41,04

Maria da Conceição Agostinho

23,55

13,32 João dos Reis

77,54

José Martins

57,90 João António Duarte

60,80 Lúcia da Conceição Pereira Beirão

34,93

Maria Suzete Nunes

11,17 Emilia Rodrigues Gonçalves

38,91

Adriano Dias Beirão

José Lopes Nunes

37,73 José Roque Gonçalves

12,11

Maria Ehisabete Penedo Gil Marfins

Maria do Nascimento Conceição Carmo

70,58 Sílvia Maria Ribeiro

38,75 António Valente Martins

22,25

Joaquim Barata Barreto

64,70 Ermelindo Manuel Casimiro

22,68 Maria Delfina Nunes

31,35

Elisia dos Santos Farromba

23,11

Maria da Conceição

Lautinda Peres Martins

18,15

Isabel Reis Lopes Sordo

lida Augusta Ramalho

13,34

8,98 Maria Carolina Marfins Nunes

12,75

31,19

10,44 Ana Pires Marques Cajado

48,02

Maria de Lurdes

11,75

Luis Maria Santos

10,52 Maria Ang edite Neves

Maria Júlia Antunes Ribeiro

40,66

Isolina Marques Caldeira

14,31

Maria Deolinda Antunes

13,49 Alexandre Correia de Oliveira

27,85 Clara dos Santos Riscado

22,53
23,64

101,33

Maria do Rosário Santos Pereira Pires

40,77

Eugénio Lopes Luís

67,33

Maria de Lourdes dos Reis e Silva Duarte

60,89 Ana Maria Duarte Paulo Amoroso

Ana Maria Folgado da Costa

19,29

Luciano Candeias Duarte

20,92 José Martinho Amoroso

Maria Emilia Roque

29,18

Isidro Ribeiro de Almeida

65,33 Isaltina dos Anjos Joaquim

5,45

Domingos Esteves Pires

10,88 Maria Benedita dos Santos Sequeira

75.08 Celeste de Jesus Rodrigues

25,52

Ana Conceição Henriques

50,06

Laura Maria Ribeiro Ramos Rosa
Manuel Lopes Rosa

49,86 Rufino Luis de Azevedo

Maria Vicéncia Diabão

17,12 Artur Nunes Almeida

2,89 Maria Rodrigues

Francisco José Pestana Sardinha
Maria de Fátima Rodhgues Vila
Maria Ribeira Marques

Maria da Glória Marfins Pires de Azevedo

6,80 Maria Izilda dos Santos
16,46 Francisco dos Santos Lopes
23,04 Juliana Rosa Soares Conceição
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7,44

0,88 Amílcar Gonçalves Pires Belo

10,14

5,73 Martinho Luis Afonso Martins

83,19

21,04 Maria Delfina Lourenço Nunes

5,48

19,73 José Luis Nunes

32,81

17,90 Lurdes Nunes Teodom Peres

47,71

45,82 Maria Emilia de Sousa Belo

73,02

26,09 Leopoldina Ressurreição da Silva

13,38
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Deolinda de Jesus Afonso

12,23 Maria da Conceição dos Santos Proença

23,24 Helena Rodrigues

João Dias Gonçalves

14,75 José Antônio da Silva

19,34 João Rodrigues Ribeiro

Aurélio Mateus

34,51

Silvina de Jesus Roque

13,00 Maria José Esteves Pires Duarte

26,09 Emilia de Jesus dos Reis

João Rodrigues Martins

24,88 Lucinda Amélia Rodrigues

29,69 Antônio Afonso

Adriana Folgado

34,76 Lucinda Rodrigues Lopes

14,06 Manuel da Silva Afonso

22,01

16,39 Maria Manuela Antunes Barata

20,63

Hélder de Deus de Oliveira Alves

Mário dos Santos Marques

3,80 Antônio Infante Mendes Amaral

7,04
14,99

18,79 Engelina dos Reis

5,83
17,80
2,87

Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva

13,42 Maria Isabel Barroso

73,58 Julieta dos Anjos Cotovio

47,99

Maria da Luz Carvalho Henriques

25,64 Isabel Maria de Castro Almeida

29,09 César Salomão

38,53

Maria Nabais de Jesus Farinha

9,80 Maria da Piedade de Ascensão Atalaia

57,04

Ponto 12— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 6 de junho:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 30.579.042,16
€ 122.467,08

APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA
E não havendo mais assuntos a tratar pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 9 horas e

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 secretariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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