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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N°23
Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, na sala privada de reuniões dos Paços do
Município, por convocação ordinária, reuniu a Câmara Municipal sob a Presidência do Senhor Presidente
Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues
Alves e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues
Soares, Hugo José dos Reis Lopes e Luisa Margarida Ventura Cardoso Gomes Pereira.
Os Senhores Vereadores Jorge Manuel Carrega Pio e Carlos Barata de Almeida, não estiveram
presentes por se encontrarem em gozo de período de férias.
A Senhora Vereadora Luísa Margarida Ventura Cardoso Gomes Pereira, cidadã imediatamente a seguir
na ordem da lista do Partido Social Democrata, esteve presente na reunião, nos termos do artigo 78.° e do
n.° ido 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 Hugo Reis Lopes solicitou a palavra para referir-se a um assunto, já por si aludido
numa reunião da Câmara Municipal do mês de fevereiro. O Senhor Vereador quis saber se o Senhor
Presidente já sabia a razão da Freguesia de Louriçal do Campo não constar no despacho do Governo que
sinalizava as freguesias que iriam receber recursos destinados à prevenção de incêndios, nomeadamente,
para a limpeza de terrenos uma vez que naquela reunião havia sido afirmado que a Câmara Municipal não
tinha tido qualquer influência na seleção das freguesias sinalizadas no despacho do Governo e que iriam
tentar inteirar-se da razão da Freguesia de Louriçal do Campo ali não constar. O Senhor Vice-Presidente

José Augusto Rodrigues Alves solicitou a palavra e disse que tinha a certeza de que o Senhor Vereador
não estaria a recordar-se, mas que ele já tinha dito, na reunião de Câmara seguinte, que numa reunião da
Comissão Municipal de Proteção Civil o responsável do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
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(ICNF) local lhe tinha dito que a Freguesia de Louriçal do Campo não tinha sido considerada prioritária
devido ao facto de ter ficado com uma área ardida muito grande nos incêndios de 2017 e que por isso estava
fora dos requisitos considerados pelo ICNF para ser sinalada. Reafirmou, ainda, no seguimento do que tinha
dito naquela reunião, que, por parte da Câmara Municipal, o Louriçal do Campo teve a mesma atenção das
outras freguesias consideradas prioritárias no despacho governamental.
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 ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a atada reunião ordinária do dia 19 de julho de 2019 (Ata n.° 22)
que posta a votação foi aprovada por unanimidade.
Ponto

2— TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. ANAR Associação de Natação Albicastrense Os Redentoristas
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 4.050,00, à ANAR

—

Associação de Natação Albicastrense Os Redentoristas, como apoio financeiro

destinado à participação daquela associação em diversos campeonatos da modalidade.
2.1.2. Associação Raiaeventos
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 200,00, à Associação Raiaeventos, como apoio financeiro destinado à organização da V Ultra
Caminhada do Tejo Internacional, dia 14 de julho, com partida em frente à Câmara Municipal, pela meianoite de dia 13, e termino na localidade de Rosmaninhal.
2.1.3. Arca Associação Recreativa e Cultural de Alcains
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.000,00, á Arca

—

Associação Recreativa e Cultural de Alcains, como comparticipação financeira

destinada à organização da Festa das Papas 2019, que ocorrerá em Alcains, nos dias 2, 3 e 4 de agosto.
2.1.4. Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 10.000,00, à Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança, à Associação Recreativa do Bairro
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da Boa Esperança, como apoio financeiro destinado a comparticipar a realização dos VIII Torneio de Futsal
Cidade de Castelo Branco, dias 17 e 18 de agosto.
2.1.5. Associação Cultural e Recreativa As Palmeiras
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 600,00, à Associação Cultural e Recreativa As Palmeiras, como apoio financeiro para o pagamento de
alimentação (almoço) aos participantes no VI Encontro Infantil de Folclore,
2.1.6. Casa da Infância e Juventude de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1.000,00, à Casa da Infância e Juventude de Castelo Branco, como apoio financeiro à aquisição de
pequenas peças do Bordado de Castelo Branco, que serão oferecidas pelos membros da sua orquestra de
bandolins na sua deslocação à Ilha da Madeira.
2.1.7. Associação Sintonizados
Porproposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 500,00, à Associação Sintonizados, como comparticipação financeira destinada à organização da IV
Edição do Sintonias Festival,
2.1.8. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. Atualização de
Subsídio Anual e Adenda ao Protocolo Celebrado em 1111012011, para o Enquadramento
de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente Condições de
—

Contratação e Funcionamento
Por proposta do Senhor Presidente, foi presente uma proposta de atualização, de € 280000,00 para
€ 300,000,00, do valor anuala transferir pelo Município de Castelo Branco, para a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, com efeitos a partir de 01/01/2020, consequente com a Cláusula 3a
do protocolo celebrado, entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Associação Nacional
de Municípios Portugueses e a Liga de Bombeiros Portugueses, em 4 de abril de 2019, com o ‘objeto de criar
condições para a valorização do estatuto dos bombeiros que integrem as Equipas de Intervenção
Permanente constituídas nas Associações Humanitárias de Bombeiros e suportadas, em partes iguais, pelos
respetivos Municípios e pela ANEPC, tendo por base a Portaria n.° 1358/2007, de 15 de outubro, alterada
pela Portaria n.° 75/2011, de 15 de fevereiro e pela Portaria n,° 148-N2018, de 22 de maio”. Deste modo é
alterada a Cláusula 4a do protocolo celebrado com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Castelo Branco, em 20 de dezembro de 2008 e celebrada uma nova adenda ao protocolo para
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Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente

—

Condições de

Contratação e Funcionamento, celebrado com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, em 11/1012011, para atualização dos valores
constantes da sua Cláusula 6a•
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência anual, pata a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários, no valor de € 300.000,00, com efeitos a partir de 01/01/2020,
consequente com a Cláusula

3a

do protocolo celebrado entre a Autoridade Nacional de Emergência e

Proteção Civil, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Liga de Bombeiros Portugueses, em
4 de abril de 2019.
Mais deliberou, e ainda de harmonia com o protocolo celebrado entre a Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Liga de Bombeiros
Portugueses, em 4 de abril de 2019, alterar a Cláusula

4a

do protocolo celebrado com a Associação

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, em 20 de dezembro de 2008 e a celebração de
nova adenda ao protocolo sobre o Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de
Intervenção Permanente

—

Condições de Contratação e Funcionamento, celebrado com a Autoridade

Nacional de Proteção Civil e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, em
11/10/2011, para atualização dos valores constantes na Cláusula 6a
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. Centro Social Padres Redentoristas

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 40.000,00, ao Centro Social PaUtes Redentoristas (CSPR), como apoio financeiro destinado à
requalificação dos parques de recreio, respetivos equipamentos e ginásio quer do infantário O Raposinho,
quer do colégio.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.2. ACICB Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 40.000,00, à ACICB

—

Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa, como apoio financeiro

destinado ao pagamento de trabalhos resultantes das obras de requalificação do seu edifício sede, sito na
Avenida Nuno Álvares, n.° 12— cedido pela autarquia através da celebração de contrato de comodato, por
vinte anos

—,

cuja aferição inicial não foi possível na fase inicial dos trabalhos.
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.3. Centro Social de Salgueiro do Campo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar o Centro
Social de Salgueiro do Campo com uma comparticipação destinada à requalifícação do seu edifício, a qual
se fixa em 22,5% do valor total da obra, até ao limite de € 250.000,00, condicionado à apresentação dos
comprovativos do pagamento dos autos, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
protocolo.
Ponto 3— CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal do Município de
Castelo Branco. Proposta de Abertura do Procedimento Concursal e Aprovação da Minuta do
Modelo do Anúncio para Publicação no DRE
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4240, de 31/07/2019, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, propondo a abertura do procedimento por concurso público para a
Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros do Município de Castelo Branco, pelo
preço base de € 86.044,00

—

Lote 1 46.157,00; e Lote 2: 39.887,00

—

(valor acrescido do IVA à taxa legal

em vigor) e a aprovação da minuta do modelo do respetivo anúncio para publicação no Diário da República
Eletrónico (DRE).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a respetiva despesa, aprovar as peças do
procedimento e a delegação, no júri, das competências previstas na presente informação, relativas ao
concurso público para a Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros do Município de
Castelo Branco, pelo preço base de € 86.044,00 Lote 1: 46.157,00; e Lote 2: 39,887,00
—

—

(valor acrescido

do IVA à taxa legal em vigor).
Deliberou ainda, aprovar a minuta do modelo do anúncio para publicação no DRE.
Ponto 4— OBRAS MUNICIPAIS

4.1. Liberação de Cauções
4.1.1. Caminho Agrícola de Ligação entre o Lugar de Camões e o Lugar de Serrasqueira
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2264, de 15/04/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção e
Conservação de Caminhos Rurais/Agrícolas e Florestais. Caminho Agrícola de Ligação entre o Lugar de
Camões e o Lugar de Serrasqueira, adjudicada à empresa António J. Cruchinho e Filhos, Lda. Da informação
consta o seguinte texto: ‘cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a
receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas
as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código
dos Contratos Púbicos”, no montante total de € 64.853,89.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas, como
garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos,
relativas à empreitada de Construção e Conservação de Caminhos Rurais/Agrícolas e Florestais: Caminho
Agrícola de Ligação entre o Lugar de Camões e o Lugar de Serrasqueira, adjudicada à empresa António J.
Cruchinho e Filhos, Lda, no montante total de € 64.853,89.
4.1.2. Requalificação da EN 233 entre Escalos de Cima, Km 96+000 e o Km 103,000 (Cruzamento
com a ER 240)

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 978, de 22/02/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação da EN 233

entre Escalos de Cima, Km 96+000 e o Km 103,000 (Cruzamento com a ER 240), adjudicada à empresa
João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: ‘cumpridas todas as obrigações
contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à
liberação das cauções prestadas e serem restituídas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de €7.677,86.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas, como
garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos,
relativas à empreitada de Requalificação da EN 233 entre Escalos de Cima, Km 96+000 e o Km 103,000
(Cruzamento com a ER 240), adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA, no montante total de
€ 7.677,86.
4.1.3. Reabilitação do Edifício da Rua Mouzinho Magro, n.°s 40 a 46

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4174, de 26/07/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Reabilitação do Edifício
Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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da Rua Mouzinho Magro, n.°s 40 a 46, adjudicada à empresa CIP

—

Construção, SA. Da informação consta

o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção
definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos
Contratos Púbicos”, no montante total de €24.190,14.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas, como
garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos,
relativas à empreitada de Reabilitação do Edifício da Rua Mouzinho Magro, n.°s 40 a 46, adjudicada à
empresa CIP Construção, SA, no montante total de €24.190,14.
—

4.1.4. Construção do Arquivo Municipal
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4175, de 26/07/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção do Arquivo
Municipal, adjudicada à empresa CIP Construção, SA. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas
—

todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá
promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante
total de € 57.943,30.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas, como
garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos,
relativas à empreitada de Construção do Arquivo Municipal, adjudicada à empresa CIP

—

Construção, SA,

no montante total de € 57943,30.
4.1.5. Novo Parque da Cidade na Quinta do Chinco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4140, de 25/07/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Novo Parque da Cidade
na Quinta do Chinco, adjudicada à empresa António Lopes Pina, Unipessoal, Lda. Da informação consta o
seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.°
190/2012, de 22 de agosto, para a 2. liberação de caução, no dia 4 de junho de 2019, concluiu-se que se
encontram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo que se deverá
proceder à liberação das cauções prestadas conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do mencionado diploma
e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na percentagem de 30%
da caução total da obra” (€93.777,74), no valor de €28.133,32.
Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

2a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/201 2, de 22 de agosto e, serem restituIdas à
empresa António Lopes Pina, Unipessoal, Lda, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título,
na percentagem de 30% da caução total da empreitada de Novo Parque da Cidade na Quinta do Chinco,
no valor de € 28.133,32.
4.2. Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares. Prorrogação do Prazo da Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento exarado pela firma Duafar

—

Construção Civil e

Obras Públicas, Lda, para a prorrogação do prazo da empreitada de Requalificação da Escola Secundária
Nuno Álvares, pelo período de noventa dias, expondo os seguintes motivos: “os trabalhos de remodelação
interior do edifício estiveram condicionados à disponibilização de frentes de trabalho, aos horários de
produção de ruido e à emissão de poeiras, atrasando o início de certos trabalhos para períodos de férias
escolares de exames nacionais, que exigem o mais absoluto silêncio, impedindo a realização de trabalhos no
interiordos edifícios, bem como no seu exterior, condicionando os rendimentos previstos das equipas próprias
e dos subempreiteiros. Esta situação dificultou o normal desenrolar das tarefas, diminuindo drasticamente o
rendimento inicialmente previsto e impossibilitando a conclusão da obra. Para fazer face aos compromissos
e prazos estabelecidos a Duafar tentou ampliar os meios humanos na obra com trabalhadores qualificados
através de novas contratações de modo a reforçar os seus quadros. Verificou-se, no entanto, que no
seguimento da conjetura atual existe uma falta de mão-de-obra qualificada em todas as especialidades da
construção, devido à crise que o sector atravessou e que originou a emigração destes trabalhadores, não
sendo possível reforçar os meios em obra como pretendido. A Duafar tentou ainda recuperar o atraso
alargando o horário de trabalho e trabalhando aos fim-de-semana, mas tal situação mostrou-se insuficiente
pata recuperar todo o atraso. Face ao exposto, vimos por este meio solicitar uma prorrogação graciosa do
prazo de 90 dias, com término da referida empreitada pata o próximo dia 13 de novembro de 2019. Mais se
informa que, com este pedido de Prorrogação de Prazo, se concedido, não resultarão quaisquer encargos
pata o Dono da Obra, presentes ou futuros, relacionados com custos de Estaleiro, Revisão de Preços ou
quaisquer outros ónus ou encargos”. No sistema de gestão documental MyDoc, os serviços exararam a
seguinte informação, em 25/07/201 9: “tendo presente que o curso dos trabalhos não têm perturbado o
normal funcionamento da Instituição estes serviços aceitam as razões evocadas para a prorrogação
pretendida. A presente informação deverá ser submetida a deliberação do Executivo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, requerida pelo empreiteiro da obra, Duafar Construção
—

Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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Civil e Obras Públicas, Lda, pelo período de noventa dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem

quaisquer encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão
de preços ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
4.3. Libertação de Verba Referente ao Contrato de Aquisição de Serviços para Fornecimento de
Energia Elétrica
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4252, de 31/07/2019, da Divisão de Gestão
Patrimonial e Instalações Municipais, com os seguintes considerandos: “1. Do contrato n,° 80, celebrado em
09/07/2018, com a EDP Comercial

—

Comercialização de Energia, SA (NIF 503504564), para a ‘Aquisição

de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica’, foi efetuado um compromisso para o ano 2019, no valor
de € 3.321.417,86; 2. Nesta data, já foi efetuado um novo procedimento, cujo contrato será outorgado nos
próximos 15 dias, com a Endesa Energia SA Sucursal Portugal (NIF 980245974); 3. Do contrato em vigor
—

com a EDP Comercial

—

Comercialização de Energia, SA, existe um saldo do compromisso de €

1.457.919,40; 4. O Município teve durante o ano 2019, um custo mensal com energia de cerca de € 310.000
mensais, 5. Até à totalidade da transferência dos locais de consumo (CPE’s) para o novo operador, estimase que seja necessário assegurar deste compromisso um valor não superior a € 1.000.000, pelo que se
pode descomprometer desde já o valor de €457.919,40; 6. Assim que todos os locais sejam transferidos do
operador EDP Comercial para o novo comercializador, e caso se aplique, será efetuada nova informação
para a libertação do saldo remanescente do contrato”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação do valor de €457.919,40 do saldo
do compromisso existente, no montante de € 1.457.919,40, constituído no âmbito do contrato para a
‘Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica’, celebrado com a EDP Comercial

—

Comercialização de Energia, SA, atualmente em vigor, por se estimar que a verba remanescente de
€ 1 .000.000,00 será suficiente para assunção daquele compromisso no presente ano.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
5.1. LE-EDI 1812019. Mércoles

—

Restauração, Turismo Rural e Atividades Agrícolas e Silvícolas,

Unipessoal, Lda. Castelo Branco. Apresentação de Garantia Bancária

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 18/2019, de 30/01/2019, requerido por Mércoles Restauração, Turismo Rural e Atividades Agrícolas
—

e Silvícolas, Unipessoal, Lda, para proceder a obra de alteração em Rua do Terminal, n.° 20, em Castelo
Branco. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos),
Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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em 15/07/2019, os serviços informaram o seguinte: “Em função dos pareceres favoráveis dos SMAS-CB,
EDP e da Divisão de Obras, Equipamentos e lnfraestwturas, não se vê do ponto de vista legal, nada que
obste ao deferimento da alteração e ampliação do edifício em causa. Em função dos pareceres das
entidades consultadas e em data anterior à emissão da licença de construção, o requerente deverá
apresentar garantia bancária no valor de € 59.480,54, correspondente às seguintes infraestruturas
urbanísticas: Rede viária, passeios e rede de drenagem de águas pluviais

=

€ 54.374,29; lnfraestruturas

elétricas = €5.106,25. Deverá ainda previamente à emissão da autorização de utilização, ser cedida a área
de 1.367,70 m2 para espaço público. Mais se informa que a autorização de utilização, só poderá vir a ser
aceite depois todas as obras concluídas em conformidade com os projetos aprovados e aceites pelas
respetivas entidades”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, requerer à firma Mércoles

—

Restauração, Turismo

Rural e Atividades Agrícolas e Silvícolas, Unipessoal, Lda, no âmbito processo de licenciamento de obras
de edificação com a referência LE-EDI 18/2019, de 30/01/2019, a apresentação de uma garantia bancária,
no valor de € 59.480,54, correspondente às infraestruturas urbanísticas: Rede viária, passeios e rede de
drenagem de águas pluviais (€54.374,29); e lnfraestruturas elétricas (€ 5.106,25).
Deliberou ainda, no âmbito da cedência do terreno, por parte daquela firma e nos termos da alínea j) do
n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa, para o domínio
público, da área de 1.367,70 m2.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa
5.2. LE-EDI 10212019. Sindicato dos Bancários do Sul e llhas. Castelo Branco. Ocupação da Via
Pública

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 102/2019, de 14/06/2019, requerido por Sindicato dos Bancários do Sul e llhas, para proceder a
obra de alteração no lugar conhecido como Quinta dos Herdeiros de João Marçal Carrega (Rua Eng. Eurico
Salles Viana

—

Quelha do Barrocal), em Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo, processada

pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 19/07/2019, os serviços informaram o seguinte: “A
proposta apresentada para a clínica médica do Sindicato dos Bancários do Sul e llhas, preconiza a ocupação
de espaço público para a construção de uma escada de emergência com a área de 11,8 m2. Sobre o
assunto, e tendo em consideração que: se trata de um imperativo da ANPC, pela necessidade de uma saída
de emergência em zona oposta á entrada principal da clínica; fisicamente o edifício não possui outra
Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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alternativa viável e tecnicamente justificável, perante a referida ANPC; a implantação da escadaria de
emergência proposta não colidir com os acessos da fração do rés-do-chão, com a circulação automóvel da
zona ou prejudicar uma capaz circulação de peões; a escadaria ser metálica e com caráter não permanente;
a clínica médica que existe no local presta serviços aos sócios do Sindicato dos Bancários do Sul e llhas e
utentes de outros subsistemas de saúde; as atividades prestadas, para além de servirem os utentes da
cidade de Castelo Branco têm inclusivamente uma abrangência regional que ultrapassa o próprio Distrito de
Castelo Branco e contribuem desta forma, para o desenvolvimento económico da região. Perante o exposto,
não se vê do ponto de vista urbanístico inconveniente na solução proposta desde que seja apresentada
autorização expressa por parte do condómino da fração em relação à proposta em causa e obtido o parecer
favorável da ANPC. No entanto, por se tratar de ocupação de espaço público e dado o carater porventura
mais duradouro da ocupação, julga-se de dever propor que o assunto seja submetido à consideração do
executivo municipal. Caso essa ocupação venha a ser aceite, o requerente deverá proceder ao pagamento
da taxa anual que lhe for aplicável nos termos do regulamento e tabela de taxas e outras receitas do
município que estiver em vigor”; e “concorda-se com o teor da informação e procedimento proposto pelos
serviços sendo que se considera, dadas as caraterísticas da intervenção proposta, fundamental que o
executivo municipal se pronuncie sobre a questão relativa à ocupação do espaço público. Mais se considera
que, sendo aceite a pretensão nas condições propostas pelos serviços, se deverá desde logo esclarecer o
requerente que as ocupações de espaço público têm caráter precário e que, em caso de necessidade do
Município, a licença de ocupação de espaço público cessará e não poderá ser invocado pelo requerente
qualquer tipo de direito existente e relativo à construção dos acessos em causa, nem haverá lugar a qualquer
indemnização por parte da autarquia”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público com uma
escada de emergência com a área de 11,8 m2, requerida por Sindicato dos Bancários do Sul e llhas, no
lugar conhecido como Quinta dos Herdeiros de João Marçal Carrega (Rua Eng. Eurico Sailes Viana Quelha
—

do Barrocal, em Castelo Branco), no âmbito do processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência LE-EDI 102/2019, de 14/06/2019, mediante o pagamento da taxa anual que lhe for aplicável nos
termos do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município que estiver em vigor.
Deliberou ainda, que se comunique ao requerente que a ocupação de espaço público tem caráter
precário e que, em caso de necessidade do Município, a licença de ocupação de espaço público cessará e
não poderá ser invocado pelo requerente qualquer tipo de direito existente e relativo à construção dos
acessos em causa, nem haverá lugar a qualquer indemnização por parte da autarquia”.

Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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5.3. LE-EDI 141/2016. Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo. Declaração
de Não Caducidade de Processo de Obra de Edificação
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares LE-EDI 141/2016,
de 09/11//2016, requerido por Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo, para proceder a
obra de alteração em edifício localizado em Rua de São Bento, Malpica do Tejo, alegando que mantém a
intenção de executar a obra. Na listagem do roteiro, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de
Processos), em 1210712019, 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 consulta
prévia de obras de edificação com a LE-EDI 141/2016, de 09/11//2016, requerido por Centro Social Nossa
Senhora das Neves de Malpica do Tejo, para proceder a obra de alteração em edifício localizado em Rua de
São Bento, Malpica do Tejo.
Ponto 6

—

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANco

6.1. Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Respetivas
Minutas de Contrato
6.1.1. Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica

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

15/07/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia pata a Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica,
ao advogado Dr. Miguel dos Santos e Cruz da Costa e Silva, pelo montante de € 22.840,00, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Utbanos de Castelo Branco, tomada em
15/07/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia pata a Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica,
ao advogado Dr. Miguel dos Santos e Cruz da Costa e Silva, pelo montante de € 22.840,00, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua pata outorgar o
contrato.
6.1.2. Consultoria Contabilística e Fiscalllmplementação do SNC-AP

Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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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
15/07/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia para a Consultoria Contabilística e
Fiscal/Implementação do SNC-AP, à empresa Motriz

-

Consultoria, Lda, pelo montante de € 44.550,00,

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
15/07/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia para a Consultoria Contabilística e
Fiscal/Implementação do SNC-AP, à empresa Motriz Consultoria, Lda, pelo montante de € 44.550,00,
-

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
6.2. Aplicação de Coima ao Processo Contraordenacional n.° 1/2018. Duafar, LUa. Alcains
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 1/2018, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, 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, 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.° 01/2018, contra o arguido Duafar, Lda, com sede na
Estrada Nacional, 352, Km 38.845, 6005-170 Escalos de Cima, foi instaurado o processo contraordenacional,
porquanto, ‘aos 23 dias do mês de janeiro, do corrente ano de 2018, pelas 11:14 H eu António Gouveia,
prestador de serviços, destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Estrada Nacional,
18, Vinha da Estrada, 6005-118 Alcains, ter a Empresa, Duafar, Lda., com sede na, Estrada Nacional, 352,
Km 38.845, 6005-1 70 Escalos de Cima, cometido a(s) seguinte(s) infração(ões): Ao efetuar o serviço de
fiscalização n.° 236148 ao cliente n.° 657662, com a água fechada por falta de pagamento desde
09/10/2017, apresentando a leitura de 1459 m3, constatou-se no dia 23/01/201 8, que a torneira de segurança
Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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encontrava-se aberta indevidamente e o selo n.° 19349 de fecho de água violado, o contador apresenta a
leitura de 1464 m3, o mesmo foi retiradoeo ramal selado com o selo n.°35602.’ 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.° 199 de 17 de outubro de 2016, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos

utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de
abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos
alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação,
punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de
pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de 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 notificada para o efeito,
por carta registada datada de 23 de janeiro de 2018, a arguida apresentou a seguinte defesa escrita:
‘DUAFAR

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda., sociedade por quotas com o capital de 110.000,00€

(cento e dez mil euros), inteiramente realizado, com sede em Escalos de Cima no Bairro das Amendoeiras,
Lote 11, 6005-170 Escalos de Cima, pessoa coletiva n.° 505 684 322, matriculada na conservatória do
Registo Comercial de Castelo Branco sob o n.° 21 04/20010913, arguida nos autos à margem referenciados,
no seguimento da Vossa notificação, datada de 23-01-2018, vem, por este meio, apresentar defesa escrita,
conforme o disposto no artigo 50°, do DL n.° 433/82, de 27 de Outubro, na sua atual redação, nos termos e
com os seguintes fundamentos: 1 No dia 23 de janeiro de 2018, ‘Ao efetuar o serviço de fiscalização n.°
236148 ao cliente n .0657662, com a água fechada, por falta de pagamento desde 09/10/2017, apresentando
-

a leitura de 1459 m3, constatou-se que no dia 23/01/201 8, que a torneira de segurança encontrava-se aberta
indevidamente e o selo n.° 19349 de fecho de água violado, o contador apresenta a leitura de 1464 m3, o
mesmo foi retirado e o ramal selado com o selo n.° 35602.’ Com efeito, 2

-

A arguida não agiu

deliberadamente no sentido de causar nenhum dos factos constantes dos autos de notícia. Sucedeu que, 3
-

Um trabalhador da arguida teve um acidente quando conduzia um veículo embateu no contador com

violência, danificando o mesmo, tendo originado o derrube do muro onde se encontrava instalado o contador.
4 A arguida procedeu à reparação da conduta para evitar a fuga de água, face à urgência da situação, e
-

de imediato deu conhecimento aos SMAS de Castelo Branco, tendo agido nos termos das normas aplicáveis
e que lhe são exigidas, sendo os factos constantes do auto de noticia consequência de um facto fortuito,
não podendo ser imputáveis, sequer, a título de negligência. 5-A ora arguida, é uma empresa que se dedica
à construção civil e obras públicas atuando no estrito cumprimento das normas aplicáveis ao exercício da
Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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sua atividade. 6 O trabalhador da arguida não agiu de forma consciente, nem com intenção de causar
-

qualquer prejuízo a outrem. 7- Pelo que, a situação descrita no auto afigura-se de diminuta gravidade, atento
a que foi a arguida, quem de imediato, contactou os serviços do SMAS dando nota da ocorrência e para se
proceder à sua regularização. 8

-

Não foi retirado nenhum benefício económico da prática da

contraordenação, como resulta claro pelos factos alegados. 9 A ora arguida é a única prejudicada com a
-

prática da contraordenação e pelos factos praticados pelo seu trabalhador. 10 Assim, conclui-se que a ora
-

arguida não pode ser responsabilizada pelos factos descritos no auto de notícia. 11 Pelo exposto, requer-

seque a coima prevista no n.° 1 do artigo 13° conjugado com a alínea b), do n.° 2, do artigo 340 do DecretoLei n.° 78/04, de 3 de abril, não seja aplicada e que o presente processo de contraordenação seja arquivado.
12 Caso assim, não se entenda, requer-se que seja proferida uma admoestação, nos termos do artigo 51°
-

do DL n.° 433/82, de 27 de outubro, na sua atual redação.’ Assim sendo: Face à informação/auto de vistoria
de 23/01/201 8, em que é autuada a firma DUAFAR— Construção Civil e Obras Públicas, Lda, foi contra ela,
arguida, instaurado o presente processo de contraordenação por violação ao disposto da alínea c) do art.
12° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais
do Município de Castelo Branco, uma vez que ter sido constatado que a torneira de segurança se encontrava
aberta indevidamente e o selo n.° 19349 de fecho de água violado, uma vez que o abastecimento de água
tinha sido fechado por falta de pagamento desde 09/10/2017, apresentando valores de leitura superiores
(1464 m3) aos que existiam à data do fecho (1459 m3), o que bem sabia constituir uma infração, punível
com coima variável entre € 1 .250,00 euros, como mínimo, e € 22.000,00 euros, como máximo, dado tratarse de pessoa coletiva. Notificado que foi a arguida nos termos e para os efeitos do art. 50° do Dec.-Lei n.°
433/82, de 27 de outubro, veio a constituir um ilustre sr. advogado como seu mandatário nos autos,
apresentando defesa escrita pela qual, entre o mais, requereu a inquirição de uma testemunha, que indicou.
Na defesa escrita apresentada, cujo teor, constante dos autos, aqui se dá por integralmente reproduzido, a
arguida nega a prática da infração de que vinha autuada e os factos que a alicerçam, alegando que «não
agiu deliberadamente», uma vez que teve um acidente quando conduzia um veículo embateu no contador
com violência derrubando o muro onde este se encontrava, tendo procedido à reparação da conduta e dado
disso conhecimento aos SMAS. Mais alegou que não fosse aplicada a coima face ao regime estabelecido
pelo Dec.-Lei n.° 78/04 de 3 de abril e, ainda que subsidiariamente, requereu a aplicação de uma pena de
admoestação. Levadas a cabo as diligências probatórias requeridas pela arguida na defesa escrita
apresentada, atenta a prova que delas resultou e a demais constante do processo, desde já se adianta não
terem resultado provados os factos por ela alegados, antes pelo contrário, não poderão senão serem
considerados provados os factos constantes da informação/auto de vistoria. Aliás, a prova resultante da
Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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inquirição da testemunha, cujo auto aqui se dá por integralmente reproduzido, mais reforçou a convicção da
prática da infração. Não tendo confirmado qualquer facto relevante alegado pela arguida em sua defesa,
nomeadamente que tivesse derrubado o muro e que a nada assistiu, ((tendo sido informado da situação
quando tudo já estava reparado.» Resultou pois provado que a arguida procedeu à abertura de contador
que havia sido fechado por falta de pagamento de consumos de água, bem sabendo que o não poderia
fazer, tendo entretanto efetuados consumos de água, como resulta da comparação entre as leituras
apresentadas pelo contador no momento em que foi selado e no momento em que foi verificada a infração.
Resultaram pois provados os factos constantes da suprarreferida informação/auto de vistoria, e não resultaram
provados nomeadamente os factos alegados em 2, 3, 4 e 6... da defesa escrita apresentada. Incorreu pois
a arguida na prática da infração de que vinha autuada, cometida de forma dolosa, pois bem sabia que não
poderia violar o selo, nem proceder à ligação da água sem previamente o requerer aos SMAS. Retirou pois
a arguida o benefício económico dos consumos entretanto efetuados e não pagos, assim como absteve-se
de proceder ao pagamento das correspondentes taxas de nova ligação. Tal infração vem prevista na alínea
c) do art. 12° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, sendo punida enquanto pessoa coletiva nos termos na alínea b)
do n.° 3 do art. 89° do mesmo Regulamento. Não se verificam os pressupostos de aplicação da pena de
admoestação face ao comportamento doloso da arguida, que bem sabia se encontrar a incumprir a lei. A
arguida é no entanto primária. Assim, e tudo sopesado, considera-se adequada a aplicação de uma coima
próxima do seu limite mínimo legal, no montante de 1 250,00 euros. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os

SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 01/201 8. 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 A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o
resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de
-

forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo, III. Assim, é proposto a aplicação ao
arguido a coima de € 1 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação
pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação
da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da
proposta ser aprovada, deverá a arguida ser notificada: de que a decisão se torna definitiva e exequível se
-
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não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento (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; de que o montante da
-

coima deverá ser pago decorridos 10 dias após o trânsito em julgado da decisão que lhe foi aplicada.”
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 Duafar, Lda, arguido no processo de contraordenação n.° 1/2018, a coima de € 1.250,00,
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.
Ponto 7— PATRIMÓNIO
Atribuição de Preço a Obra Literária Patrocinada pelo Município: Memória de Francisco Lage de
Maria Barthez
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4054, de 19/07/2019, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de € 23,00, para venda ao público da obra Memória de Francisco Lage, de
Maria Barthez, edição de 2019.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 23,00, para venda ao público da
obra Memória de Francisco Lage, de Maria Barthez, edição de 2019.
Ponto 8

—

CONTABILIDADE

8.1. 18.a Alteração ao Orçamento e 15.a às Grandes Opções do Planol2OJ9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 18.a Alteração ao Orçamento e 75a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 35.000,00 e € 140.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.2. 19.a Alteração ao Orçamento e 16.a às Grandes Opções do PIanoI2Ol9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 79a Alteração ao Orçamento e 16.a às Grandes Opções do
Plano/2079, respetivamente, nos valores de € 105.000,00 e € 103.00000, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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8.3. 20.a Alteração ao Orçamento e 17.a às Grandes Opções do PlanoI2Ol9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 20.a Alteração ao Orçamento e 1 7a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 395.000,00 e € 105.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

9.1. Imarvest, Lda. Anulação de Faturas e Aceitação de Notas de Crédito Ocupação de Lugares
—

de Estacionamento em Frente ao Lote P8e da ALECB nos Meses Abril, Maio, Junho e Julho
(Deliberação da Câmara Municipal de 0710612019)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4099, de 23/07/2019, do Departamento de
Administração Geral, com o seguinte texto que se transcreve: “1. Na sequência da deliberação do Órgão
Executivo de 7/6/201 9, foi aprovado pelo Executivo, autorizar a anulação das faturas emitidas, entre os
meses de dezembro de 2018 e março de 2019, referentes à ocupação dos lugares de estacionamento em
frente ao lote P8e da ALECB, a faturação das rendas passou a ter início no mês de abril de 2019. 2. Mediante
ofício que se anexa, datado de 4/7/2019, vem o gerente da lmarvest

—

Investimentos Imobiliários, Lda,

denunciar a ocupação do espaço público e informar que a colocação das placas não surtiu qualquer efeito
e que por dificuldades de operacionalização do estacionamento que era privativo, decidiu desde logo retirar
as placas. 3. Por outro lado, informou que as lojas se encontram por arrendar e que o estacionamento
abusivo, sem qualquer controlo, está a prejudicar a empresa, tendo enviado 4 notas de crédito
correspondentes às 4 faturas emitidas e referentes aos meses de abril, maio, junho e julho, solicitando assim
o não pagamento das mesmas e sua regularização com as referidas notas de crédito. 4. Em face do exposto,
e tendo em conta que não houve propriamente a ocupação do espaço público previsto, pelas razões
aduzidas pelo gerente da firma lmarvest

—

Investimentos Imobiliários, Lda, sou de opinião que devem ser

anuladas as faturas em causa e assinadas e devolvidas as respetivas notas de crédito, ficando assim sem
efeito a ocupação do espaço público que a empresa pretendia. 5. Pata os devidos efeitos, deve o Órgão
Executivo aprovar o teor da presente informação”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anulação das faturas emitidas a nome da
firma lmarvest

—

Investimentos mobiliários, Lda, referentes à ocupação dos lugares de estacionamento em

frente ao lote P8e da ALECB durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2019 e autorizar a sua
regularização através da aceitação das notas de crédito emitidas pata esse efeito.
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Mais deliberou, anular a deliberaçao relativa ao Ponto Unico da ordem de trabalhos, tomada em reuniao
de 14/08/2018 e considerar sem efeito a autorização concedida à firma lmarvest

—

Investimentos

Imobiliários, Lda para ocupar os lugares de estacionamento em frente ao Lote P8e da ALECB, mediante
apresentação de requerimento, em cumprimento do Regulamento de Taxas e Licenças.
9.2. AGRI

—

Associação de Agricultores e Agro Industriais. Aprovação de Minuta de Protocolo

para Apoio e Dinamização de Diversas Atividades Junto dos Hortelãos da Quinta do Chinco,
Visando o Reforço das Suas Competências
Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta de protocolo a celebrar com a AGRI

—

Associação de

Agricultores e Agro Industriais, cujo objeto visa “o apoio e a dinamização de diversas atividades junto dos
hortelãos com vista ao reforço das suas competências, dinamização essa que será assegurada pela AGRI
—

Associação de Agricultores e Agro Industriais” obrigando-se o Município ao pagamento da contrapartida

financeira anual de € 18.500,00. A minuta é dada como reproduzida ficando a fazer parte integrante desta
ata identificada como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a AGRI
—

Associação de Agricultores e Agro Industriais, cujo objeto visa “o apoio e a dinamização de diversas

atividades junto dos hortelãos com vista ao reforço das suas competências, dinamização essa que será
assegurada pela AGRI

—

Associação de Agricultores e Agro Industriais”, obrigando-se o Município ao

pagamento da contrapartida financeira anual de € 18.500,00”.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
9.3. OVIBEIRA

—

Associação de Produtores Agropecuários. Aprovação de Minuta de Protocolo

para a Gestão do Parque de Leilões de Gado da Beira Baixa
Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta de protocolo a celebrar com a OVIBE IRA —Associação de
Produtores Agropecuários, cujo objeto visa “a gestão do Parque de Leilões de Gado da Beira Baixa (PLGBB),
a qual passará a ser assegurada pela OVIBEIRA

—

Associação de Produtores Agropecuários”, obrigando-

se o Município em “cada final de ano civil, a proceder a uma avaliação da conta da exploração do parque
de leilões e suportar financeiramente o déficit de exploração, caso ele exista, num limite máximo de €
5.000,00/ano e desde que se comprove que esse défice resulta de um reduzido número de animais
transacionado no PLGBB”. A minuta é dada como reproduzida ficando a fazer parte integrante desta ata
identificada como documentação n.° 2.
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A Câmara Municípaldeliberou, porunanimidade, aprovara minutade protocolo a celebrar com a OVIBEIRA
—Associação de Produtores Agropecuários, cujo objeto visa “a gestão do Parque de Leilões de Gado da Beira
Baixa (PLGBB) a qual passará a ser assegurada pela OVIBEIRA Associação de Produtores Agropecuário”,
—

obrigando-se o Município em “cada final de ano civil, a proceder a uma avaliação da conta da exploração
do parque de leilões e suportar financeiramente o déficit de exploração, caso ele exista, num limite máximo
de € 5.000,00/ano e desde que se comprove que esse défice resulta de um reduzido número de animais
transacionado no PLGBB”.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
9.4. Delegação de Competências no Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: Autorização dos
Processos de Despesa para Aquisição ou Locação de Bens Móveis ou para a Aquisição de
Serviços até€ 5.000,00 ou para Empreitadas de Obras Públicas até € 10.000,00; Competências
das Alíneas g) e h) do n.° 1 do Artigo 35.° da Lei n.° 7512013, de 12 de Setembro; e Competências
das Alíneas f) e dd) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75I2013, de 12 de Setembro
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, o Despacho n.° 10/2019,
de 7 de junho, seguidamente transcrito: “Determino que a competência para autorização dos processos de
despesa para aquisição ou locação de bens móveis ou para a aquisição de serviços até 5.000 euros ou para
empreitadas de obras públicas até 10.000 euros, prevista no artigo 36.° do CCP, realizadas por ajuste direto
regime simplificado, nos termos do artigo 128.° do CCP, delegada no Vice-Presidente da Câmara, ao abrigo
do disposto no n.° 2 do artigo 36.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro e n.° 1 do artigo 109.° do CCP,
seja delegada no Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Carrega Pio, nas faltas e impedimentos do Sr. VicePresidente. À exceção das autorizações da despesa a que se refere o número anterior, a que se refere o
artigo 36.° do CCP, são igualmente delegadas do Vice-Presidente da Câmara, nas suas faltas e
impedimentos, no Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Carrega Pio, ao abrigo do disposto no n.° 2 do artigo 36.°
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, as competências a que se referem as alíneas g) e h) do n.° 1 do
artigo 35°, bem como, nos termos do n.° 1 do artigo 34.° da referida Lei, as competências constantes das
alíneas f) e dd) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, delegadas no Presidente da
Câmara pelo Órgão Executivo, em 21/10/2017”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.5. Contratos Interadministrativos com Juntas e Uniões de Freguesia
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9.5.1. União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo. Requalificação do Edifício da
Junta de Freguesia de Sobral do Campo
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4268, de 01/08/2019, do Departamento de
Administração Geral, relativa à celebração de um contrato interadministrativo com a União das Freguesias
de Ninho do Açor e Sobral do Campo, para a realização da empreitada de Requalificação Urbana nas
Freguesias: Requalificação do Edifício da Junta de Freguesia de Sobra! do Campo. Da informação consta o
seguinte texto: “1

—

A União de Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo pretende efetuar a

requalificação do edifício da Junta de Freguesia do Sobral do Campo. 2 Considerando que nos termos da
—

alínea j), do n.° 1, do artigo 25,° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal
deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda da articulação dos
interesses próprios das populações, sob proposta do Órgão Executivo. 3—Assim, em face do exposto e nos
termos da alínea m), do n.° 1, do artigo 33°, da Lei n°75/2013, de 12 de setembro, não se vê inconveniente
que a Câmara Municipal aprove o apoio de 17.929,57 euros, à União de Freguesias de Ninho do Açor e
Sobral do Campo, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a referida proposta, a qual, após
a respetiva aprovação, deverá ser formalizada mediante a celebração de um contrato interadministrativo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/201 3, de 12 de setembro, aprovar a celebração de um contrato interadministrativo com a União das
Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, que estabelece a transferência da verba de € 17.929,57,
para a realização da empreitada de Requa!ificação Urbana nas Freguesias: Requalificação do Edifício da
Junta de Freguesia de Sobra! do Campo.
Mais deliberou, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
remeter o mesmo à Assembleia Municipal, para aprovação.
9.5.2. Junta de Freguesia de Malpica do Tejo. Comunicação de Não Aceitação das Iransferências
de Competências nos Termos do Decreto-Lei n.° 5712019, de 30 de abril, Durante os Anos
2019 e 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, um ofício da Junta de Freguesia de Malpica do
lejo comunicando à Câmara Municipal a não aceitação, por aquela autarquia, das transferências de
competências a efetuar, nos termos do Decreto-Lei n .057/2019, de 30 de abril, durante os anos de 2019 e 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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9.6. Despacho de Designação de Oficial Público para Lavrar Contratos nos Períodos de Faltas,
Férias e Impedimentos dos Oficiais Públicos Designados por Despacho de 1711012017—Chefe
da Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, o Despacho n.° 13/2019,
de 1 de agosto, seguidamente transcrito: “Nos termos da alínea b) do n.° 2 do artigo 35 da Lei n.° 75/2013,
de 12 de setembro, designo a Chefe da Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social da Câmara
Municipal de Castelo Branco, Dra. Teresa Maria de Jesus Antunes, para, respetivamente, nos termos da
Lei, sirva de oficial público pata lavrar os contratos, nos períodos de faltas, férias aos impedimentos dos
Oficiais Públicos designados por meu despacho de 17 de outubro de 2017”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 10

—

PAGAMENTOS

Comparticipação de Medicamentos
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do
respetivo regulamento, liquidar e pagar as despesas de reembolso dos medicamentos seguidamente
discriminadas, totalizando o montante de € 5.979,47.

i

Lúcia Sanches Pereira
Arménio Pereira Tabarra
Maria Alice Trindade Maria
Gracinda Moura Romão
Manuel dos Santos Bispo
Idalina do Carmo
Manuel Pereira Mateus
Piedade da Conceição Dias Félix
Isilda Bispa dos Santos
Maria de Lutdes da Conceição Serra
Dina Rosa Vicente
Maria Emilia Vilela Femandes
João Afonso da Silva
Isilda Beirão
Carolina Mendonça
Manuel Baltazar
Maria Angelina de Jesus Nunes
Joaquim da Silva
Otilia Verissimo dos Santos Correia
Maria José Vieira Rodrigues
Idite Lopes Poças de Sousa
Teresa Dalila Correia Granja Ferreira
Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
António Nunes Pires Morão
Otilia Ascensão de Matos Morão
Armanda Emilia Martins de Almeida Simão
Maria Amélia Carreiro P. Antunes Ribeiro
Maria José Nunes Almeida

36,08
13,37
7,76
11,81
4292
84,19
15,32
7,05
14,92
26,84
16,73
16,56
11,83
20,20
18,63
15,87
52,94
32,21
15,54
5325
38,89
14,74
2599
2383
24,03
26,24
56,42
3,90
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José Arisfides do Espirito Santo Novo
Maria de Jesus Miguel
Maria da Conceição Rodrigues Ramalho
António Pires dos Santos
Cecilia Joaquim Marques Luís
Maria José Duarte
Mariana de Jesus dos Santos
Maria Joaquina Fazenda
Maria da Conceição Duarte Canhoto
Manuel Machado da Trindade Canhoto
Femando Mendes de Almeida
Maria Antónia Ferreira de Emitas Rolo
Maria da Conceição dos Santos
Lúcia Maria Rodrigues Lourenço
Ilda Maria dos Santos
Ascensão da Costa Luís
José Albano Nunes Pires
Maria dos Anjos Femandes Marques Alves
Isabel Maria Antunes Dias
Cesaltina Gonçalves Mendes Liberato
Silvestre Ribeiro Morgado
Teresa de Jesus Santos Marques Farromba
Leopoldina Maria Apolinário Nunes
Alfredo Marfins Nunes
Maria de Lurdes dos Santos
Marcelo dos Reis
Josefa Vaz dos Santos Jorge
José Joaquim Jorge

10,41
3,31
16,57
49,13
12,35
9,11
32,21
192,23
4,80
25,81
18,80
21,18
3,05
99,49
26,96
4,41
18,94
18,23
22,94
86,54
6,11
63,16
8,79
15,62
120,47
15,05
3,86
18,58

Maria Conceição R. Valérlo Gonçalves
José Fernando Ribeiro Gonçalves
Josefa DAscensão Diogo Peres
José Ribeiro Peres
Maria José dos Santos Marques
Maria José Vaz
José Terroa Bicho
Maria da Conceição Lopes
Elisa Nunes Afonso
Maria da Luz Jesus Nascimento Alves
Agosnho Jorge de Aguiar
João Nunes Lourenço
Margarida de Jesus Moura Amaral
Maria José Moura Pires
Alberto de Jesus Tomaz Pires
Manha Manuela Salguelro
Maria Lúcia A. Marques Badana
Joaquim Dias Badana
Maria Anunciação Antunes Gonçalves
João António Marfins
Leonel Sequeira Lourenço
Celeste Maria Rodrigues Mateus
Adélia Gonçalves dos Santos
Maria Joaquina
João Afonso Duarte
Maria Jesus Antunes Santos
Maria Amélia Rosa de Campos Ginja
Maria Estrela Gomes

11,45
4,30
4,19
4,01
9,80
13,13
36,62
36,11
16,87
1,40
17,61
15,71
18,71
8,05
86,39
60,46
11,23
37,33
13,91
36,44
3,86
11,77
23,33
9,44
13,91
13,10
70,13
6,84
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José D’Almeida Nunes
Maria Susete Martins Almeida
João Nunes Lourenço
Antónia da Conceição Sebastião da Silva
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Noorjahan Amad Ferreira
Maria da Conceição Agostinho
José Martins
Maria Suzete Nunes
Maria do Nascimento Conceição do Carmo
Joaquim Barata Barreto
Francisco do Nascimento Duarte
Maria de Lurdes
Bernardino Roque
Maria da Senhora da Silva
Maria Deolinda Antunes
Eugénio Lopes Luis
Ana Maria Folgado da Costa
Maria do Rosário dos Santos
Maria Vicência Diabão
Francisco José Pestana Sardinha
António João Pardal de Sã
Maria José Barata L. Mendes Silva Pires
Maria João Nunes Crespo
Hélder de Deus de Oliveira Alves
Maria José Antunes Proença
Francisco Marques Mendes
Maria José Ramalhinho dos Santos Braz
Maria da Luz Carvalho Henriques
Helena da Ascenção Mendes Barreto
José Carlos Gonçalves de Sousa
Silvina Braz Gonçalves
Maria Amélia Magueijo Castela
Maria da Luz Inácio
Albino Moreira
Maria Catarina
Saudade Morgado Dias Damas
António Damas
Delminda Amélia Roque
Luís dos Ramos Simão
Gregória Milheiro Barroso

Ponto 11

—

747
9,47
82,41
36,20
3,29
42,57
23,59
42,08
39,30
51,86
34,73
23,87
31,01
5,16
98,06
11,01
48,35
12,29
32,48
5,60
9,94
20,21
93,59
22,45
7,92
65,97
26,42
7,60
23,90
64,53
65,11
23,37
43,42
72,25
75,04
12,23
42,60
41,85
4,65
46,92
57,93

Feliciana da Costa Mileu Ambrósio
Assunção Duarte Figueira
Manuel dos Santos Almeida
José dos Santos Rito
Maria de Lurdes Vaz Matos
João Dias Antunes
lida Augusta Ramalho
João António Duarte
Silvia Maria Ribeiro
Ermelindo Manuel Casimiro
Maria Pinheiro Aires dos Santos
Jorge Duarte Gamanho
Maria do Rosário Caldeira Nunes
Isolina Marques Caldeira
Alexandre Correia de Oliveira
Maria de Lourdes dos Reis e Silva Duarte
Luciano Candeias Duarte
Maria Lúcia Gonçalves de Almeida
Isidro Ribeiro de Almeida
Guilhermina de Jesus Sebastião Matoso
Maria da Glória Martins Pires de Azevedo
Juliana Rosa Soares Conceição
Ludovina Maria Montoito Barata da Silva
José António da Silva
Lucinda Rodrigues Lopes
António Infante Mendes Amaral
Maria Isabel Barroso
Isabel Maria de Castro Almeida
Maria da Piedade de Ascensão Atalaia
Otília Nunes Rodrigues da Conceição
António Alberto da Fonseca Ramos
Maria Adelaide Paula Corte Martins
José Martins Ferreira
Joaquina Maria Duarte dos Santos
Maria Lúcia Pires Esteves
Maria Amélia Bárbara Gaspar dos Santos
Maria José Nunes Marques
Hermínia de Jesus Ferreira Cabeças
José Salvado Ferreira
Maria Custódia Messias

4,97
18,26
49,73
29,63
51,16
59,87
21,92
38,12
10,67
25,34
17,15
72,85
5,07
21,20
43,37
32,32
18,51
12,32
16,43
21,81
13,52
22,52
4,06
70,80
59,13
35,05
26,20
23,21
59,67
22,60
17,99
2,33
2,73
27,61
44,21
10,18
26,93
10,70
13,46
51,68

Conceição Pestana de Gouvêa
Maria da Conceição Santos António
Alberto Gonçalves da Silva
Visitação Mendes Coelho Fonseca
Emilia Rosa de Campos Ginja
Maria Martins
Maria Natália Lourenço
Maria Rosa Dias Freire
Etelvim Barata Pires
Maria José Gregório Micaelo Sousa
Simão Sousa Batata
Maria Elisabete Penedo Gil Martins
António Valente Martins
Maria Vitória da Silva Silvestre
José Venâncio Baltazar
Maria Delfina Nunes
Maria do Rosário Santos Pereira Pires
Clara dos Santos Riscado
Ana Maria Duarte Paulo Amoroso
José Martinho Amoroso
Isaltina dos Anjos Joaquim
Maria Fátima Fernandes Conceição
Celeste de Jesus Rodrigues
Amilcar Gonçalves Pires Belo
Maria Delfina Lourenço Nunes
José Luís Nunes
Filipe José da Cruz Moura
Lurdes Nunes Teodoro Feres
João Soares
Leopoldina Ressurreição da Silva
Engelina dos Reis
Emília de Jesus dos Reis
Manuel da Silva Afonso
Julieta dos Anjos Cotovio
Américo Ginja dos Santos
César Salomão
Maria Justina dos Anjos Nunes
Amadeu Nunes
Maria de Lurdes Marques
Joaquim José de Oliveira Amorim

11,43
93,05
25,27
19,33
24,13
19,14
20,67
40,83
25,84
16,17
6,90
67,44
10,49
3,74
19,78
28,08
80,63
25,88
29,48
5,20
13,39
142,20
26,48
9,51
7,28
8,96
27,55
43,25
33,83
26,51
26,88
25,56
21,17
16,01
36,15
19,26
15,29
21,25
27,93
21,58

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 1 de agosto:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 33.579.768,76
€ 116.536,34

APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
Ata n.° 23/20 19, de 2 de Agosto
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
CONCLUSÃO DEATA

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

Ata n.° 23/2019, de 2 de Agosto
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