CÂMA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATA N1025

REUNIÃO ORDINÁRIA— 6 SETEMBRO 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°25
Aos seis dias do mês de setembro 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, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra
da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
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: “Queria falar de três espaços da Câmara Municipal que
atualmente estão encerrados e queria perceber se existe algum motivo para essa situação. O primeiro deles,
até desconhecia a sua existência, fica junto à sede do Benfica e Castelo Branco, o segundo é no Monte do
Índio e o último é o bar que está nas Docas que também está encerrado. Quero perguntar ao Senhor
Presidente se os encerramentos têm a ver com o valor da renda dos mesmos. Era rentável estarem abertos,
se esse é o motivo, podia-se tentar baixar a renda. Eu lembro que não foi há muito tempo que foi a uma
reunião pública, penso que foi o Bar das Docas, a base de licitação era de quinhentos euros, podíamos
baixar esse valor e tentar rentabilizar este espaço, penso que era uma mais-valia os espaços estarem a
funcionar. Deixava aqui a sugestão.”
O Senhor Vereador Carlos Barata de Almeida: “O assunto que trago à reunião tem a ver com a Quinta
das Violetas e com um conjunto de problemas, dos quais, os moradores já há algum tempo a esta parte,
têm vindo a queixar-se e que agora neste período de verão, tem vindo a ganhar alguma amplitude. Tenho
sinalizado três problemas na Quinta das Violetas. O primeiro problema e o que estará a provocar mais
incómodo é com o campo de futebol e em particular, o facto de no verão, no período noturno haver bolas
extraviadas que já partiram vidros de carros e, sobretudo, tem vindo a incomodar inclusivamente o descanso
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dos moradores fruto do tipo de material que existe por trás das balizas, provocam um ruído significativo. Eu
penso que é um problema de rápida resolução, não ficaria muito caro para ao município se de facto
colocassem umas redes quer nas laterais, quer na retaguarda das balizas, isso evitaria a saída das bolas e
inclusivamente o ruido, tendo já sido chamada a polícia a intervir várias vezes. Uma outra questão, aliás já
foi referida na Assembleia Municipal, já não me recordo, mas sei que já foi há bastante tempo. Foi anunciado
que iria funcionar naquele espaço wi-fi e a verdade é que há muitos meses a esta parte que essa rede não
está em funcionamento. Finalmente, um último problema que sinalizo, tem a ver com questão da degradação
do pavimento, nomeadamente alguns espaços, como os espaços de corrida, para bicicletas. De facto, o
pavimento está bastante degradado, já houve algumas quedas, nomeadamente até com trotinetes. Estamos
a falar de intervenções de pouco montante sobre o ponto de vista financeiro, mas que daria outro tipo de
usufruto daquele espaço, um espaço muito bonito naquela zona.”
O Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco Alveirinho Correia: ‘Ainda ontem

esteve aqui na Câmara Municipal um casal de empresários que vieram precisamente perguntar porque é
que o Bar Prestígio está fechado e também perguntara pelo Bar do Monte do Índio. Relativamente ao Bar
Prestigio, nas Docas, estamos a tomar a devidas precauções e medidas porque o Senhor Biqueira é o
arrendatário, tem pago mensalmente as suas rendas. O contrato terminou agora, sei que ele estava a pedir
uma quantia muito elevada pelo trespasse do espaço e agora já baixou para metade. Segunda-feira o
Senhor Biqueira virá à Câmara para lhe comunicarmos que iremos agir em conformidade e que não se pode
manter fechado um bar daqueles que tem muita procura. O Bar do Monte do Índio fechou porque tem más
condições de segurança e de vez enquanto é alvo de assaltos. A renda é bastante barata, só para termos
aquilo aberto, mas o que é certo é que depois, durante o verão e as noites, acontecem atos que desmotivam
as pessoas a terem lá a esplanada. Junto à PT, entre a sede o Benfica e Castelo Branco e a PT, desconheço
a que bar se estão a referir.”
O Senhor Presidente: “Isso não é um bar. Aquele espaço está degradado já há algum tempo.
Inicialmente, pensou-se em ser um bar, mas nunca foi. A opção foi nunca colocar ali um bar a concorrer
com os que já lá estão.”
Não havendo outros pedidos de intervenção, o Senhor Presidente deu por encerrado operíodo antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos da reunião da Câmara Municipal para o período da ordem do dia.
II— PERI000 DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA
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Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 16 de agosto de 2019 (Ata
n.° 24), que posta a votação foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Carlos Almeida,

por ter estado ausente da reunião em causa.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Agrupamento de Escolas Afonso Paiva

—

Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 793852, ao Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva

—

Castelo Branco, dentro das competências e

no âmbito da política municipais de apoio aos alunos e famílias, particularmente aos cidadãos com
Necessidades Especificas Especiais (NEE), para a contratação de recursos humanos com o objetivo de dar
apoio às crianças com NEE durante as refeições e a vigilância de espaços/intervalos.
2.1.2. Jardim Escola João de Deus

—

Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 6.400,00, ao Jardim Escola João de Deus

—

Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a

comparticipar os encargos com as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), durante o ano letivo
2019/2020.
2.1.3. Grupo de Música Popular Musicalbi
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 7.500,00, ao Grupo de Música Popular Musicalbi, como comparticipação financeira destinada à
organização do Entrelaços’19 XIX Festival Internacional de Música Tradicional/FoIk de Castelo Branco.
—

2.1.4. Juntas de Freguesia. Eleição para o Parlamento Europeu 2019. Pagamento de
Gratificações aos Membros das Mesas de Voto
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4858, de 30/08/2019, da Secção de Contratação
Pública, elaborada segundo o ofício referência 27660/2019/SGA_AE/DAE, de 26/08/2019, da Secretaria
Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), que informa do depósito, na conta do Município de
Castelo Branco, da verba total de € 20.190,30, correspondente à compensação dos membros das mesas
de voto intervenientes no processo de eleição para o Parlamento Europeu

—

presentes e em mobilidade

—

realizada no dia 26 de maio de 2019. Da informação presente, constam as verbas a transferir para as juntas
e as uniões de freguesias, estando distribuídas da seguinte forma: Alcains, a verba de € 1.035,40; Almaceda,
Ata n.° 25/2019, de 6 de Setembro

Página 3/35

4

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
a verba de € 776,55; Benquerenças, a verba de € 517,70; Castelo Branco, as verbas de € 8.024,35 e €
258,85; Lardosa, a verba de €517,70; Louriçal do Campo, a verba de € 258,85; Malpica do Tejo, a verba de
€ 258,85; Monforte da Beira, a verba de € 258,85; Salgueiro do Campo, a verba de € 517,70; Santo André
das lojeiras, a verba de € 1.035,40; São Vicente da Beira, a verba de € 1 .294,25; Sarzedas, a verba de €
1,553,10; Tinalhas, a verba de € 258,85; União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, a verba de
€517,70; União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a verba de €517,70; União das Freguesias de
Escalas de Cima e Lousa, a verba de € 517,70; União das Freguesias de Freixial do Campo e Juncal do
Campo, a verba de € 1 .035,40; União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, a verba de €
517,70; e União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, a verba de €517,70.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o montante total de € 20.190,30,
correspondente à compensação dos membros das mesas de voto intervenientes no processo de eleição
para o Parlamento Europeu presentes e em mobilidade realizada no dia 26 de maio de 2019, para as
—

—

seguintes juntas e uniões de freguesias: Alcains, a verba de € 1 .035,40; Almaceda, a verba de € 776,55;
Benquerenças, a verba de €517,70; Castelo Branco, as verbas de €8.024,35 e €258,85; Lardosa, a verba
de € 517,70; Louriçal do Campo, a verba de € 258,85; Malpica do Tejo, a verba de € 258,85; Monforte da
Beira, a verba de € 25885; Salgueiro do Campo, a verba de € 517,70; Santo André das Tojeiras, a verba
de €1.035,40; São Vicente da Beira, a verba de €1.294,25; Sarzedas, a verba de €1.553,10; Tinalhas, a
verba de € 258,85; União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, a verba de € 517,70; União das
Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a verba de €517,70; União das Freguesias de Escalas de Cima e
Lousa, a verba de € 517,70; União das Freguesias de Freixial do Campo e Juncal do Campo, a verba de €
1.035,40; União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, a verba de €517,70; e União das
Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, a verba de €517,70.
2.1.5. Eleição para o Parlamento Europeu 2019. Transferência para as Juntas de Freguesia
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4795, de 29/08/2019, da Secção de Contratação
Pública, elaborada segundo o ofício referência 24809/2019/SGA_AE/DAE, de 29/07/2019, da Secretaria
Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), que informa da transferência da verba total de €
1.954,02 pata o Município de Castelo Branco, no seguimento da eleição realizada, pata o Parlamento
Europeu, no dia 26 de maio de 2019. Da informação presente, constam as verbas atransfetir pata as juntas
e as uniões de freguesias, estando distribuídas da seguinte forma: Junta de Freguesia de Alcains, a verba
de € 125,74; Junta de Freguesia de Almaceda, a verba de €52,20; Junta de Freguesia de Benquerenças, a
verba de € 51,14; Junta de Freguesia de Castelo Branco, a verba de € 665,22; Junta de Freguesia de
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Lardosa, a verba de € 57,16; Junta de Freguesia de Louriçal do Campo, a verba de € 49,98; Junta de
Freguesia de Malpica do lejo, a verba de € 47,96; Junta de Freguesia de Monforte da Beira, a verba de €
45,98; Junta de Freguesia de Salgueiro do Campo, a verba de € 53,62; Junta de Freguesia de Santo André
das Tojeiras, a verba de € 52,44; Junta de Freguesia de São Vicente da Beira, a verba de € 62,02; Junta de
Freguesia de Sarzedas, a verba de € 61,62; Junta de Freguesia de linalhas, a verba de €49,94; União das
Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, a verba de € 73,00; União das Freguesias de Escalos de Baixo
e Mata, a verba de €61,24; União das Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, a verba de €67,10; União
das Freguesias de Freixial do Campo e Juncal do Campo, a verba de € 53,90; União das Freguesias de
Ninho do Açor e Sobral do Campo, a verba de €53,78; e União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos
e Cafede, a verba de € 55,98.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir para as juntas e as uniões de freguesias, no
seguimento da eleição realizada, para o Parlamento Europeu, no dia 26 de maio de 2019, as seguintes
verbas que totalizam € 1.95402: Junta de Freguesia de Alcains, a verba de € 125,74; Junta de Freguesia
de Almaceda, a verba de € 52,20; Junta de Freguesia de Benquerenças, a verba de € 51,14; Junta de
Freguesia de Castelo Branco, a verba de € 665,22; Junta de Freguesia de Lardosa, a verba de € 57,16;
Junta de Freguesia de Louriçal do Campo, a verba de € 49,98; Junta de Freguesia de Malpica do Tejo, a
verba de € 47,96; Junta de Freguesia de Monforte da Beira, a verba de € 45,98; Junta de Freguesia de
Salgueiro do Campo, a verba de € 53,62; Junta de Freguesia de Santo André das Tojeiras, a verba de €
52,44; Junta de Freguesia de São Vicente da Beira, a verba de € 62,02; Junta de Freguesia de Sarzedas, a
verba de € 61,62; Junta de Freguesia de Tinalhas, a verba de € 49,94; União das Freguesias de Cebolais
de Cima e Retaxo, a verba de € 73,00; União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a verba de €
61,24; União das Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, a verba de €67,10; União das Freguesias de
Freixial do Campo e Juncal do Campo, a verba de € 53,90; União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral
do Campo, a verba de € 53,78; e União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, a verba de
€ 55,98.
2.1.6. Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel da Sé— Cáritas Interparoquial de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio
de € 90.000,00, à Fábrica da Igreja Paroquial de São Miguel da Sé

—

Cáritas Interparoquial de Castelo

Branco, como apoio financeiro destinado a comparticipar o desenvolvimento das suas atividades de âmbito
social no ano de 2019.
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2.1.7. Proposta de Atribuição de Subsídios a Clubes e Associações Desportivos Época 201912020.
-

Retificação
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta para retificação do mapa dos subsídios atribuIdos aos
clubes e associações desportivos do concelho, como apoio ao desenvolvimento das suas atividades durante
a época 2019/2020 (setembro a junho) e deliberado em reunião da Câmara Municipal de 5 de julho de 2019,
da importância de € 440.600,00, para a importância de € 445.600,00, por motivo da alteração do valor
atribuído à Associação Recreativa e Cultural do Bairros do Valongo, para conservação do complexo
desportivo, de € 20.000,00 para € 25.000,00.
Entidades

Valor a Transferir

Albi Sport Clube de Castelo Branco

€ 300000

Atividade

Protocolos

Participação nas Diversas Provas

Anual

Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo

€ 20.000,00

Desenvolvimento de Diversas Atividades

Anual

Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo

€ 25.000,00

Conservação do Complexo Desportivo

Anual

Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo

€ 3.600,00

Despesas de Manutenção do Pavilhão

2 Prestações

Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo

€ 20.000,00

Futsal

2 Prestações

Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança

€ 30.000,00

Futsal

Mensal

Basquetebol

Anual

Associação Basquetebol Albicastrense

€ 4.000,00

Associação Desportiva Albicastrense

€ 40.000,00

Andebol

Mensal

Casa do Benfica de Castelo Branco

€ 25.000,00

Andebol

Mensal

Clube Desportivo de Alcains

€ 75.000,00

Futebol

Mensal

Desportivo de Castelo Branco

€ 50.000,00

Futebol

2 Prestações

€150.000,00

Futebol

Adiantamento e Mensal

Sport Benfica e Castelo Branco
Total

€ 445.600,00

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação do mapa dos subsídios atribuídos
aos clubes e associações desportivos do concelho, como apoio ao desenvolvimento das suas atividades
durante a época 2019/2020 (setembro a junho) e deliberado em reunião da Câmara Municipal de 5 de julho
de 2019, da importância de €440.600,00, para a importância de €445.600,00, por motivo da alteração do
valor atribuído à Associação Recreativa e Cultural do Bairros do Valongo, para conservação do complexo
desportivo, de € 20.000,00 para € 25.000,00.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar a
alteração ao respetivo protocolo.
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2.2. Transferências de Capital
2.2.1. ADAS Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de Ninho do Açor
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 3.230,00, à ADAS

—

Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de Ninho do Açor, como apoio

financeiro para a aquisição e instalação de frigorífico.
2.2.2. Centro Social Ribeiro das Perdizes
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1 .500,00, ao Centro Social Ribeiro das Perdizes, destinado à aquisição de equipamentos e materiais
inerentes ao funcionamento do centro.
2.2.3. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sarzedas
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 15.000,00, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sarzedas, como apoio financeiro às obras de
requalificação da Igreja de Santo lldefonso, em Vale Ferradas, freguesia de Sarzedas, nos termos de
protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.4. Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €4.158,13, ao Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo, destinado à aquisição de
equipamentos indispensáveis ao funcionamento do centro.
Ponto

3— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

3.1. Declaração de Caducidade de Processos de Obras de Edificação
3.1.1. Processo 4585/99. Construções Pires & Filipe, LUa. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares referência
4585/99, de 19/11/1999, requerido por Construções Pires & Filipe, Lda, para proceder a arquitetura de obra
nova, sita em Quinta Pires Marques, Lote 144, em Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo,
processada pelo GSE (Gestão e Seguimento de Expediente), em 12/08/2019, os serviços propuseram a
declaração de caducidade do licenciamento, considerando estarem cumpridos os formalismos legais.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação referência 4585/99, de 19/11/1999, requerido por Construções Pires & Filipe, Lda,
para proceder a arquitetura de obra nova, sita em Quinta Pires Marques, Lote 144, em Castelo Branco.
3.1.2. LE-EDI 145(2016. Frederïca Benedito, Lda. Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 145/2016, de 21/11/2016, requerido porFrederica Benedito, Lda, para proceder a obra de edificação
nova em Rua Dr. Rafeiro, n.° 19, em Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo
GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 16/08/2019, os serviços propuseram a declaração de
caducidade do licenciamento, considerando estarem cumpridos os formalismos legais.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a LE-EDI 145/2016, de 21/11/2016, requerido por Frederica Benedito, Lda, para
proceder a obra de edificação nova em Rua Dr. Rafeiro, n.° 19, em Castelo Branco.
3.2. Revisão do Plano Diretor Municipal do Fundão. Pedido de Nomeação de Técnico para
Representar a Câmara Municipal de Castelo Branco na Comissão Consultiva

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4556, de 21108/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, sobre a Revisão do Plano Diretor Municipal do Fundão Pedido de Nomeação de
Técnico para Representar a Câmara Municipal de Castelo Branco na Comissão Consultiva Constituída
—

Através do Despacho n.° 7084/2019, da CCDRC, Publicado no Diário da República 2. Série, n.° 151, de 8
de agosto, que se transcreve: “Através de e-mail, via Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT),

datado de 13/08/2019, foi solicitada a nomeação de um técnico para representar a Câmara Municipal de
Castelo Branco na Comissão Consultiva do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal do Fundão,
para os efeitos do artigo 83.° do RJIGT, em articulação com o artigo 5.° da Portaria n.° 277/2015, de 10 de
setembro, sendo que, nos termos do artigo 84.° do RJIGT, a nomeação do representante inclui
obrigatoriamente a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para os efeitos de vinculação da
Câmara Municipal. Pata o efeito, o administrador da Câmara Municipal de Castelo Branco (Eng. Luís
Resende, nomeado por despacho do Ex.mo Presidente, datado de 31-08-2017) deve aceder à plataforma
PCGT utilizando as respetivas credenciais, para nomear o respetivo representante. Neste contexto é
necessário proceder à nomeação do representante da Câmara Municipal para acompanhamento do
processo de Revisão do Plano Diretor Municipal do Fundão, a qual inclui, obrigatoriamente, a delegação ou
subdelegação dos poderes adequados para efeitos de vinculação dos serviços, nomeação que, conforme o
disposto na alínea oo) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12/8, compete à Câmara Municipal.
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Assim, propõe-se que, em conformidade com o disposto na alínea oo) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro (RJAL), conjugado com os artigos 83.° e 84.° do RJIGT, em reunião do órgão
executivo seja deliberado: Nomear um representante técnico da Câmara Municipal para acompanhamento
do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal do Fundão, nos termos do artigo 83.° do RJIGT; Que a
nomeação do representante inclua a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para os efeitos
de vinculação da Câmara Municipal, nos termos do n.° 1 do artigo 84.° do RJIGT

—

‘a designação dos

representantes dos serviços e entidades... incorpora a delegação ou subdelegação dos poderes
necessários à vinculação daqueles serviços e entidades’.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
nomear o Diretor do Departamento Técnico Operacional, Eng. Luís Alfredo Cardoso Resende, representante
técnico da Câmara Municipal para acompanhamento do processo de Revisão do Plano Diretor Municipal do
Fundão, nos termos do artigo 83.° do RJIGT.
Deliberou ainda, delegar ou subdelegar, no seu representante, os poderes adequados para os efeitos de
vinculação da Câmara Municipal, nos termos do n.° 1 do artigo 84.° do RJIGT.
3.3. Construção da Linha Aérea Dupla, 400/220kV, entre o Apoio P113 da Linha Aérea Dupla
400/150kV Castelo Branco— Falagueira 3 e a Subestação do Fundão. Emissão de Parecer
Pelo Senhor Presidente foi presente o ofício referência REN —6193/201 9/ELI N 1579/2019, de 15/07/2019,
sobre a Construção da Linha Aérea Dupla, 400/220kV, Entre o Apoio P113 da Linha Aérea Dupla 400/150kV
Castelo Branco Falaguelra 3 e a Subestação do Fundão Apresentação de Requerimento nos Termos e
—

—

Para os Efeitos do Disposto no Artigo 7.° do RJUE, para emissão do parecer ao ofício e aos documentos
que se anexam e são dados como reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como
documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à implantação do traçado da Linha
Aérea Dupla, 400/220kV, entre o Apoio P113 da Linha Aérea Dupla 400/150kV Castelo Branco Falagueira
—

3 e a Subestação do Fundão, desde que sejam salvaguardadas as condicionantes das servidões que o
afetam e que sejam previamente obtidos, pela REN

—

Rede Elétrica Nacional, todos os pareceres ou

autorizações das entidades que têm jurisdição sobre tais matérias.
Ponto 4— SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD05 DE CASTELO BRANCO
4.1. Fornecimento Continuado de Diverso Material em PVC e FFD para Armazém. Ratificação da
Deliberação do Conselho de Administração e Aprovação da Minuta de Contrato
Ata n.° 25/2019, de 6 de Setembro
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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
05/08/201 9, relativa à adjudicação da consulta prévia pata o Fornecimento Continuado de Diverso Material
em PVC e FFD para Armazém, à empresa Saneabi Saneamentos e Águas da Beira Interior, S.A., pelo
—

montante de € 74.990,00, 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
05/08/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia para o Fornecimento Continuado de Diverso Material
em PVC e FF0 para Armazém, à empresa Saneabi

—

Saneamentos e Águas da Beira Interior, S.A., pelo

montante de € 74.990,00, 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.
4.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
4.2.1. Contraordenação n.° 3012018. José Joaquim Rodrigues Matias. Almaceda

Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 30/2018, 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 c) 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 19/08/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços
Municipatizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 3012018, contra o
arguido José Joaquim Rodrigues Matias, com morada na Quinta do Bosque, Lote 47, 2° esquerdo, 6000187 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 27 dias do mês de junho,
do corrente ano de 2018, pelas 15:18 H eu Nuno Lourenço, funcionário, destes Serviços Municipalizados,
constatei, por inspeção no local, Rua do Sapateiro, n.° 4, Valbom, 6000-009 Valbom, Almaceda, ter o Sr.
José Joaquim Rodrigues Matias, com residência na, Quinta do Bosque, Lote 47, 2° esquerdo, 6000-187
Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Na sequência de um serviço de fiscalização na
Ata n.° 25/2019, de 6 de Setembro
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aldeia de Valbom, devido à falta de água comunicada por alguns clientes, constatou-se que o reservatório
que serve a referida aldeia estava vazio devido a um consumo anómalo. Foi inspecionada toda a aldeia e
constatou-se que o ramal que abastece a casa do cliente n.° 673269, estava a verter para o terreno
circundante à mesma levando ao esvaziamento do reservatório. Verificou-se ainda que, o contador n.° 61129
não fazia a contagem da água que por ele passava. Ao ser retirado da rede o contador pata averiguar a
anomalia, constatou-se que tinha sido introduzido um arame (tal como mostra a fotografia), impedindo o
mecanismo do contador de funcionar, não contabilizando os m3 de água que por ele passam. Comigo
encontrava-se, Sr. João Sousa, funcionário destes Serviços Municipalizados e Sr. João Barreiras, prestador
de serviço destes Serviços Municipalizados, que poderão testemunhar os supracitados factos.’ Pelo que
ficou V. Ex,a indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 1 2.° do Regulamento dos Serviços
de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
publicado em Diário da República, 2 série n.° 199 de 17 de outubro de 2016, que se transcreve: ‘Compete
designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas
públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos
termos alínea c) do n.° 1 do artigo 89.°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui
contraordenação, nos termos do n.° 2 de 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 (...), a prática dos seguinte atos ou omissões
por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou utilizadores dos serviços: c) O
uso indevido ou dano a qualquer obra ou equipamento dos sistemas públicos. (...)‘. Devidamente notificado
para o efeito, por carta registada datada de 29 de junho de 2018, o arguido apresentou a seguinte defesa
escrita: ‘(...) José Joaquim Rodrigues Matias, casado, residente em Quinta do Bosque, Lote 47, 2° esquerdo,
6060-187, Castelo Branco, arguido no auto à margem identificado, vem nos termos dos artigos 50.° do
Decreto-Lei n.° 433/1982, de 27 de outubro, apresentar a sua defesa, restrita à gravidade da infração que
lhe imputaram, tendo sido indicado da prática de infração prevista no estipulado na alínea c) do Art. 12° do
Regulamento do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da Republica, 2 Série, n.° 199 de 17 de
Outubro de 2016, com punição prevista nos termos da alínea c) do n.° 1, do Art. 89° do mesmo Regulamento.
Nestes termos e nos melhores em direito, vem apresentar a V. Ex,a a sua defesa, nos termos e com os
seguintes fundamentos: ‘Em primeiro lugar, entende que o auto de Contra Ordenação é anulável, porquanto
o mesmo enferma por falta de base legal, atendendo a que para além de não concordar com as acusações
que lhe estão a ser imputadas, as mesmas são completamente infundadas, com falta de rigor profissional e
falta testemunhal, tacto este pelo qual repudia a ação dos gentes fiscalizadores, porquanto o estão a acusar
de um facto que lhe é completamente alheio; Senão veja-se, 1- O ora arguido detém a sua habitação própria
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e permanente na morada da notificação inicial por V. Exas. enviada, ou seja na Quinta do Bosque, Lote 47,
2° esquerdo, 6060-187 Castelo Branco; 2- Não precisa furtar nada a ninguém porquanto nunca o fez e em
toda a sua vida sempre pautou pela legaBdade e cumprimento das normas; 3- Nunca teve quaisquer
problemas quer com cidadãos, quer com Autoridades, quer com agentes fiscalizadores ou Entidade
Administrativas, entre outras; 4- Não precisa e sequer foi a sua educação de berço, mexer em coisa alheia;
5- É uma pessoa humilde, de fracos recursos e com vários problemas familiares, atendendo a que tem um
filho com muitos problemas de saúde, situação esta que lhe rouba 75% do seu tempo diário; 6- O contador
de água que se encontra em seu nome, com o n.° 61129, foi requisitado apenas com um único intuito; 7Com o intuito de recuperar a casa que herdou dos seus familiares; 8- Essa casa foi por si herdada, casa
esta que detém logradouro com poço; 9- O poço está equipado com bomba submersível para retirar água e
regar uma pequena horta, para ajuda no seu quotidiano financeiro; 10- Como disse anteriormente não reside
no local dos factos e apenas se desloca ao local de 15 em 15 dias, aproximadamente, atendendo a que tem
que tomar conta do seu filho; 11- Que lhe vai regando a pequena horta é um vizinho; 12- Não é devedor
nem nunca o foi aos SMAS de Castelo Branco; 13- Tem conhecimento de que na sua ausência, vários
transeuntes circundam os seus bens, nomeadamente o local dos factos de que está a ser acusado; 14- Foi
visto por um vizinho, um individuo, junto ao contador que se encontra em seu nome, contador 61129, com
uma caixa de ferramentas; 15- Receoso do que poderia vir a acontecer, quer no que toca a vandalismo,
quer no que toca a furto, apresentou queixa junto das autoridades competentes; Neste sentido, Vem muito
respeitosamente requerer que o presente processo seja arquivado e consequentemente não lhe seja
aplicada qualquer coima, atenta à sua situação económica e do seu agregado familiar, mais concretamente
no que toca ao baixo rendimento que o agregado aufere; É primário neste tipo de conduta. Agiu
negligentemente, porquanto não diligenciou por forma a que lhe vandalizassem os bens que estavam sob a
sua responsabilidade, nomeadamente o contador da água. Não obteve proveito com a prática do ilícito, As
contraordenações previstas no Regulamento de Serviço de Abastecimento Público de Água e Saneamento
de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da Republica, 2 série, n.° 199 de
17 de Outubro de 2016, são reguladas pelo regime geral das contraordenações (RGCO) aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 433/1982 de 27 de Outubro (com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.° 356/1989,
de 17 de Outubro, n.° 244/1995, de 14 de Setembro, n.° 32312001, de 17 de Dezembro; O artigo 32.° do
RGCO estabelece o Código Penal como direito substantivo subsidiário; O RGCO não previu de forma direta
a possibilidade de dispensa ou suspensão da execução das coimas e sanções acessórias; No entanto, salvo
melhor opinião, aquela possibilidade resulta indiretamente da aplicação subsidiária das disposições do
Código Penal sobre esta matéria, no caso de se verificarem os pressupostos de que a lei penal geral faz
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depender a suspensão da execução das penas (v. g. art.° 50.° do Código Penal); De forma alguma é, nem
nunca foi, apanágio do signatário deixar intencionalmente, ou mesmo por negligência ou tentativa de
aproveitamento ilícito, de cumprir integralmente o disposto no Regulamento de Serviço de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário
da Republica, 2 Série, n.° 199 de 17 de Outubro de 2016; Nestes termos, por tudo o que referiu, pelas
razões expostas e atento o facto de o ora arguido não ter quaisquer antecedentes no que respeita à violação
das normas no regulamento sub judice, pelo que requer a V. Ex.a que: Não lhe seja aplicada a sanção
prevista, aplicável à infração que v.a Ex.a eventualmente considere provada, hipótese que formula somente
por mera cautela, proceda ao arquivamento do Processo ou, em alternativa caso não seja esse o
entendimento, lhe seja proferida uma pena de Admoestação. (.,.)‘. Assim sendo: Face à informação/auto de
vistoria de 29/06/2018, em que é autuado o arguido, José Joaquim Rodrigues Matias, foi contra ele, arguido,
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 o contador n.° 61129 não fazia a
contagem da água que por ele passava. Ao ser retirado da rede o contador para averiguar a anomalia,
constatou-se que tinha sido introduzido um arame, impedindo o mecanismo do contador de funcionar, não
contabilizando os m3 que por ele passavam, o que bem sabia constituir uma infração, punível com coima
variável entre € 1.500,00 euros, como mínimo, e € 3.740,00 euros, como máximo, dado tratar-se de pessoa
singular. Notificado que foi o arguido nos termos e para os efeitos do art. 50° do Dec.-Lei n.° 433/82, de 27
de outubro, veio a constituir defesa escrita pela qual, entre o mais, requereu a inquirição de três
testemunhas, que indicou. Na defesa escrita apresentada, cujo teor, constante dos autos, aqui se dá por
integralmente reproduzido, o arguido nega a prática da infração de que vinha autuada e os factos que a
alicerçam, alegando que «não agiu deliberadamente», porquanto não diligenciou por forma a que lhe
vandalizassem os bens que estavam sob a sua responsabilidade, nomeadamente o contador da água. Não
obteve proveito com a prática do ilícito. Mais alegou que não fosse aplicada a coima face ao regime
estabelecido art. 32.° do RGCO e, ainda que subsidiariamente, requereu a aplicação de uma pena de
admoestação, Levadas a cabo as diligências probatórias requeridas pelo arguido 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 ele alegados, antes pelo contrário, não poderão senão serem
considerados provados os factos constantes da informação/auto de vistoria. Aliás, a prova resultante da
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 pelo arguido em sua defesa,
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nada terem visualizado, Resultou pois provado que o arguido procedeu à alteração do contador e introdução
do arame, bem sabendo que o não poderia fazer, tendo entretanto efetuados consumos de água, sem serem
contabilizados, logo sem serem pagos, como resulta das leituras registadas no cliente. Resultou na falta de
água aos clientes no lugar de Valbom, no seguimento de umas canalizações efetuadas pelo arguido à
posteriori do contador que se soltaram e a água foi desperdiçada pelo terreno, levando ao esvaziamento do
reservatório que abastece os clientes do lugar de Valbom, água essa como já anteriormente mencionada
não foi contabilizada no contador do cliente em causa, pelo mesmo ter sido adulterado com a introdução de
um arame que impedia o correto funcionamento do contador n.° 61 J2, o que beneficiaria apenas e somente
o cliente n.° 673269, constituído arguido. Resultaram pois provados os factos constantes da suprarreferida
informação/auto de vistoria, e não resultaram provados nomeadamente os factos alegados na defesa escrita
apresentada. Incorreu pois o arguido na prática da infração de que vinha autuado, cometida de forma dolosa,
pois bem sabia que não poderia adulterar o contador. Retirou pois o arguido o benefício económico dos
consumos entretanto efetuados e não contabilizados, assim como absteve-se de proceder ao pagamento
das correspondentes taxas. 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 singular nos termos na alínea c) do n.° 1 do art. 89° do mesmo Regulamento.
Não se verificam os pressupostos de aplicação da pena de admoestação face ao comportamento doloso do
arguido, que bem sabia se encontrar a incumprir a lei. O arguido é no entanto primário. Assim, e tudo
sopesado, considera-se adequada a aplicação de uma coima próxima do seu limite mínimo legal, no
montante de 1 500,00 euros, bem como o valor da água estimado pelos SMCB, valor apurado através de
telemetria, 68 m3, num total faturado de 232,81€. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados
-

todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 30/2018. 2 Segundo o artigo 57° do Regulamento dos
serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do município de Castelo
-

Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador,
o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de
água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro.
• (...)‘ 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 €
1 500,00, acrescendo a fatura de água de 232,81€. 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
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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
fart.° 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 José Joaquim Rodrigues Matias. Almaceda, arguído no processo de contraordenação n.°
30/2018, a coima de € 1.500,00, prevista na alínea c) 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.
4.2.2. Contraordenação n.° 2012019. Fernanda Soares Miranda. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 20/2019, 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 19/08/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 20/2019, contra a
arguida Fernanda Soares Miranda, com morada na Rua Vale da Raposa, n.° 26 r/c, 6000-378 Castelo
Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 09 dias do mês de julho, do corrente
ano de 2019, pelas 10:54 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados,
constatei, por inspeção no local, Rua Vale da Raposa, n.° 26, r/c, 6000-378 Castelo Branco, ter a Sr.a
Fernanda Soares Miranda, com residência na, Rua Vale da Raposa, n.° 26, r/c, 6000-378 Castelo Branco,
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cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 297905 ao cliente n.°
709026, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 29/05/2019, com selo n.° 42452 e a
leitura de 42 m3, constatou-se que o selo de fecho de água encontrava-se violado e o contador apresentava
a seguinte leitura, 54 m3, o contador foi retirado e selado o ramal com o selo n.° 51172. Documentado nas
fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex. 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 proprietàrios 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 pata o efeito, por carta registada datada de 09 de
julho de 2019 e rececionada a 12/07/2019, a arguida presentou a seguinte defesa escrita: ‘Não houve
qualquer intenção de má fé da minha parte. Apenas um mal-entendido, por desconhecimento do pagamento
da Taxa de Reativação. Como é de conhecimento, havia faturas em atraso que levaram a suspensão dos
serviços no dia 29/05/2019. Tomamos como medida passar alguns dias na casa de amigos próximos que
temos em Castelo Branco e, por vezes, fomos a nossa casa e levamos água em garrafões, ou apenas
tomámos banho fora, para não deixarmos de estar em casa a 100%. Dias após, em 17/06/2019, efetuamos
o pagamento de todas as faturas em atraso e pensámos a partir daí, estar em dia com os Serviços
Municipalizados

—

uma vez que não havíamos recebido mais cartas com qualquer fatura a pagar e no

sistema do Balcão Digital não constava nenhuma pendencia. Ainda assim, aguardamos mais alguns dias a
visita do técnico, mantendo o mesmo sistema de buscar água e tomar banho fora. Até que dias depois
pensamos que ninguém mais iria passar por lá para retirar o lacre, uma vez que estava tudo certo no sistema
e as faturas pagas. Por tanto, decidimos abrir o registo sem cortar o lacre, com uma ingénua intensão de
não viola-lo. E soma-se a isto, o facto de que comuniquei a leitura no Balcão Digital no dia 07/07/2019.
Minha intenção nunca foi burlar os serviços. Quem quer burlar, quer usar de borla e não quer pagar. Eu
estava com as faturas em dia e havíamos comunicado a leitura dias antes da retirada do contador. Foi
mesmo um total desconhecimento da minha parte. Não sabia que eu havia de comparecer aos Serviços
Municipalizados para pagar uma taxa de reativação. Pensava que qualquer coisa que tivesse que pagar
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chegaria por carta, como todos os comunicados e faturas chegam. Por fim, deixo claro de que não estou
aqui para ausentar-me da responsabilidade do equívoco cometido, mas quero que entendam em que cenário
se deu esta situação. Eu e a minha família estamos aqui a 7 meses. Vivemos honestamente, legalmente,
com documentos e trabalho. Meu marido presta serviços a Câmara Municipal fazendo apresentações
musicais no Cine-Teatro, na Feira dos Sabores, para Associações... Trabalha durante o dia em uma
imobiliária... Foi mesmo um total equívoco, não má fé. Por fim, não é exagero dizer que não tenho dinheiro
disponível para pagar a coima. Mas se assim for, peço a compreensão para a devida proporção da pena a
ser aplicada.’ Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço
-

aquando da fiscalização, o contador encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água
aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 29/05/2019, por falta de pagamento do aviso de corte n.°
-

242040, com o valor de 23.67€, com data limite de pagamento, 23/05/201 9, rececionado no dia 03/05/2019;
3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 303572 no dia 09/07/201 9, para a morada em apreço, foi
-

detetado que o selo n.° 42452, 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 42 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 54 m3,
o ramal foi selado com o selo n.° 51172; 4- Aquando da realização do contrato de fornecimento de água,
transmitem-se as clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados e
disponibilizados os Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. II. 1 Pelo exposto,
-

consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 20/201 9. 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 - A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilícito
censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções
para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é
proposto a aplicação à arguida a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora
dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, pata efeitos de submissão ao Conselho de Administração
e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada pata instrução dos processos de
conttaordenação e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de
outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser notificada: De que a decisão se
torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento
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pelo arguido (art.

590

do Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal

pode decidir mediante audiência ou, caso a arguida e o Ministério Público não se oponham, mediante
simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Fernanda Soares Miranda, arguida no processo de contraordenação n.° 2012019, 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 5— CONTRATAÇÃO PÚBLIcA
5.1. Fornecimento de Refeições Escolares. Prestação de Esclarecímentos e Dúvidas
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4767, de 28/08/20 19, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social sobre o esclarecimento de dúvidas no Fornecimento de Refeições
Escolares. Os documentos são dados como reproduzidos e ficarão a fazer parte integrante da ata
identificados como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
concordar com a resposta aos esclarecimentos solicitados pelas firmas Uniself— Sociedade de Restaurantes
Públicos e Privados, SA, em 12/08/2019 e Eurest

—

Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda, em

13/08/2019.
5.2. Proposta de Nomeação da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. Rosa Lopes,
Gonçalves Mendes & Associados SROC, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4756, de 28/08/201 9, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, relativa à proposta de nomeação da sociedade de revisores oficiais de
contas, Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados SROC, Lda, como auditor externo responsável pela
certificação legal das contas, nos termos do n.° 1 do artigo 77.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro. Da
informação consta o texto que se transcreve: “Considerando que: 1. Nos termos do n.° 1 do artigo 77.° da
Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, o auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, é
nomeado por deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores oficiais
de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas. 2. O Município, de acordo com artigo 390 do CCP,
em agrupamento com as seguintes entidades adjudicantes, Câmara Municipal de Castelo Branco, Serviços
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Municipalizados de Castelo Branco, Albigec Empresa de Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos
—

e de Lazer EM/SA, Terras da Beira Baixa
Branco, EM/SA e CATAA

—

—

Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial de Castelo

Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco, lançou um

procedimento por consulta prévia, com convite às entidades a seguir indicadas, o qual foi autorizado, por
despacho do Sr. Presidente da Câmara, em 09/07/2019, tendo sido convidadas a apresentar proposta as
seguintes Sociedades de Revisores Oficiais de Contas: Kaizeler, Lourenço & Santos, Auditores, SROC
(502292695); Rosário, Graça & Associados, SROC, Lda (505785530); Rosa Lopes, Gonçalves Mendes e
Associados, SROC, Lda (503109797); Ribeiro da Cunha & Associados, SROC, Lda (514809833); e João
Cipriano & Associados, SROC, Lda (503342742). 3. Das empresas convidadas, apresentaram propostas as
seguintes: Rosa Lopes, Gonçalves Mendes e Associados, SROC, Lda
Associados, SROC, Lda

—

—

€ 42.480,00; e João Cipriano &

Excluído, 4. O processo foi adjudicado no dia 27 de agosto de 2019, conforme

Despacho de Adjudicação do Sr. Vereador a Tempo Inteiro, Dr. Jorge Manuel Carrega Pio (anexo 1), de
acordo com o relatório final do Júri, datado de 12 de julho de 2019 (anexo II) e proposta do concorrente
adjudicatário (anexo III). Pelo facto, deve a Câmara Municipal propor a nomeação da sociedade de revisores
oficiais de contas, Rosa Lopes, Gonçalves Mendes e Associados, SROC, como auditor externo responsável
pela certificação legal das contas à Assembleia Municipal, nos termos do n.° 1 do artigo 77.° da Lei n.°
73/2013, de 3 de setembro.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor a sociedade de revisores oficiais de contas, Rosa
Lopes, Gonçalves Mendes e Associados, SROC, Lda, como auditor externo responsável pela certificação
legal das contas do Grupo Municipal, para que a Assembleia Municipal, nos termos do n.° 1 do artigo 77.°
da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, proceda à sua nomeação.
5.3. Proposta de Pagamento de Indemnização à ENAT, na Sequência do Contrato de Fornecimento
de Energia Elétrica
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4786, de 28/0/2019, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, com o seguinte texto: “De acordo com o solicitado pelo Sr. Diretor do
DAG, Dr. Alveirinho Correia, sobre a questão da ENAT Energias, LUa, o enquadramento da situação, que
—

em termos gerais resumidos é a seguinte: 1. A ENAT

—

Energias, Lda forneceu energia elétrica, ao abrigo

do contrato n.° 21, de 09/03/2017, pelo período de 1 ano (365 dias); 2. O Município, atempadamente lançou
um novo procedimento para fornecimento de energia elétrica, o qual, em situações normais, estaria
concluído aquando do término do contrato, referido em 1); 3. Acontece que o novo procedimento, aquando
da abertura das propostas, todas apresentavam valores superiores ao valor base do procedimento,
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verificando-se assim que não existiam propostas válidas, tendo todas sido excluídas; 4. Esta situação
verificou-se devido à seca extrema que o país atravessou naquela altura, que fez aumentar os custos da
eletricidade, sendo este facto do conhecimento público; 5. Para salvaguardar a situação, o Município,
através das informações elaboradas pela Divisão de Gestão Patrimonial e Instalações Municipais (n.°s 2707,
de 08/05/2018 e 2363, de 22/0512018), ptopôs que a ENAT Energias, Lda, continuasse a fornecer energia
—

elétrica, até se concluir um novo procedimento e que se pagasse os valores do concurso que teria ficado
sem propostas válidas, pelo período previsto de 3 a 4 meses (previsão esta efetuada pela Divisão
Financeira, de Contratação e Recursos Humanos, conforme email de 0510312018) que era o tempo
espectável para se concluir um novo procedimento; 6. Acontece que o procedimento demorou mais tempo
que o inicialmente previsto, acrescido das situações de demora na transferência de locais de consumo do
operador ENAI Energias, Lda para o novo operador EDP Comercial Comercialização de Energia, S.A.;
7. A ENAI Energias, Lda veio solicitar o pagamento do valor de € 16.630,32, referente à diferença entre
—

-

—

o preço de energia comunicado e o preço pago nos meses de julho a novembro de 2018 e ainda o custo da
manutenção da garantia bancária desde abril de 2018, conforme quadro seguinte:
Rubrica

Valor s/ IVA

Energia

19464,92€

Garantia

1 506,36€

Total

20.971,28€

8. Foi solicitado um parecer ao Gabinete Jurídico o qual, resumidamente, informa que deverá ser
equacionada a reposição do equilíbrio financeiro previsto no n.° 1 do artigo 282.° do mesmo diploma,
mediante compensação do cocontratante pelo valor correspondente ao decréscimo das receitas esperadas
ou ao agravamento dos encargos previstos com a execução contratual, a calcular por referência ao impacto
que o aumento demonstrado no preço de mercado tenha efetivamente tido na frustração das expetativas
financeiras. Sendo certo que não poderá resultar do reequilíbrio financeiro uma situação mais favorável para
qualquer das partes do que aquela que resultava do estipulado no contrato. 9. A elaboração dos cálculos
pata apuramento/comparação dos valores reclamados pela ENAT

—

Energias, Lda ficaram de ser

elaborados pela Divisão de Gestão Patrimonial e Instalações Municipais (Eng.° Nuno Ribeiro) e deveriam
assentar nos seguintes dados: a) Avaliação dos locais que não transitaram para a EDP desde julho a
novembro de 2018; b) Quantidade de Kw consumida por cada um desses locais; c) Valor da energia
adquirida pela ENAT Energias, Lda nesse período; d) Valor pago pelo Município; e) Apuramento da
—

Ata n.° 25/2019, de 6 de Setembro

Página 20/35

1’

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
diferença; f) Ponderação do valor apurado com o valor reclamado pela ENAT Energias, Lda; g) A DGPIM
—

(Divisão De Gestão Patrimonial e Instalações Municipais) (Eng.° Nuno Ribeiro) apresentou os cálculos
referido no ponto anterior conforme anexos 1 e II; h) Quanto aos custos da garantia bancária, a sua liberação
foi solicitada pela empresa ENAT Energias, Lda, no fim do contrato, no entanto e tendo em consideração
—

que o concurso público para seleção de um novo fornecedor tinha ficado sem propostas válidas e tendo o
fornecedor ficado a fornecedor a energia elétrica até à celebração do novo contrato, conforme determina a
Lei ‘A mudança de comercializador não altera a continuidade do fornecimento da energia nem dos serviços
técnicos associados, que continuarão a ser assegurados pelo operador da rede e pelo comercializador
cessante, até ao início do novo contrato’. Assim, nos termos do n.° 10 do artigo 295.° do CCP, deve o valor
ser pago ao fornecedor; i) Quanto ao valor da energia, o cálculo foi efetuado pela DGPIM (Divisão De Gestão
Patrimonial e Instalações Municipais), no entanto, o que agora está em causa e conforme informação n.°
4224, de 29/07/2019, da DFCRH (Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos), é que as
componentes designadas ‘Custos administrativos e financeiros das obrigações contratuais (2,5%)’ e Outros
custos e margem do comercializador (4,9%)’, não deveriam ser pagos pelo Município. Estas componentes
representam uma diferença de € 5.891,67, face ao valor reclamado pela ENAT Energias, Lda, que é de €
—

20.971,28, valores sem IVA. Em face do exposto, o que está presentemente para decisão é se deve ser
apresentada uma contra proposta à ENAT

—

Energias, Lda, na qual o Município não pague as referidas

componentes, no valor de € 5.981,67, por se tratarem de ‘Custos administrativos e financeiros das
obrigações contratuais (2,5%)’ e ‘Outros custos e margem do comercializador (4,9%)’ e porquanto o n.° 1
do artigo 282.° do CCP dispõe que não poderá resultar do reequilíbrio financeiro uma situação mais favorável
para qualquer das partes do que aquela que resultava do estipulado no contrato, ficando o valor em (€
13.483,25— Energia

+

1.506,36— Garantia = € 14.989,61), ou, se se deve pagar a quantia reclamada pela

ENAT na totalidade (€ 20.971,28).”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento, no valor de € 17.980,44,
correspondente ao valor da energia e da garantia, e 50% dos custos administrativos das obrigações
contratuais, à firma ENAT

—

Energias, Lda, nos termos do n.° 10 do artigo 295.° do CCP, deve o valor ser

pago ao fornecedor.
Ponto 6

—

OBRAS MUNICIPAIS

6.1. Empreitada do Percurso Ciclável e Pedonal entre Alcains e Santa Apolónia. Aprovação de
Plano de Segurança e Saúde e Nomeação de Fiscal da Empreitada
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4892, de 03/09/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, elaborada segundo o teor que se transcreve: ‘tendo estes serviços tomado
conhecimento do Plano de Segurança e Saúde a implementar na empreitada de Percurso Ciclável e Pedonal
entre Alcains e Santa Apolónia e estando a sua elaboração prevista e de acordo com o Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro, considera-se que o mesmo respeita as condições necessárias para ser aceite

pelo dono de obra. Ainda no âmbito da obra em epígrafe, e dando satisfação aos requisitos estabelecidos
no n.° 4 do artigo 305.° e no n.° 2 do artigo 344.° do Código dos Contratos Públicos, estes serviços vêm
propor que a fiscalização seja diretamente realizada pelo técnico superior Carlos Manuel Duarte Fernandes,
coadjuvado pelo chefe de divisão Aníbal Sanches Natividade”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde a implementar
na empreitada de Percurso Ciclável e Pedonal entre Alcains e Santa Apolónia, de acordo com o DecretoLei n.° 273/2003, de 29 de outubro e nomear como fiscal da obra, a ser diretamente fiscalizada pela
autarquia, o técnico superior Carlos Manuel Duarte Fernandes, coadjuvado pelo chefe de divisão Aníbal
Sanches Natividade, nos termos do n.° 4 do artigo 305.° e do n.° 2 do artigo 344.° do Código dos Contratos
Públicos.
6.2. Empreitada de Formalização dos Eixos Cicláveis: Eixos Cicláveis Prioritários de Mobilidade
Urbana da Cidade

—

Zona Ocidental. Proposta de Abertura do Procedimento Concursal e

Aprovação da Minuta do Modelo do Anúncio pata Publicação no DRE

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4902, de 04/09/2019, da Divisão de Obras de
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a abertura do procedimento por concurso público da empreitada

de Formalização dos Eixos Cicláveis: Eixos Cicláveis Prioritários de Mobilidade Urbana da Cidade — Zona
Ocidental, pelo preço base total de € 1.454.149,20, repartido por três lotes: Lote 1 — € 467.948,30; Lote 2 —
€ 490.592,40; e Lote 3 — 495.608,50 (valores acrescidos 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 da empreitada de Formalização dos Eixos Cicláveis: Eixos Cicláveis Prioritários de
Mobilidade Urbana da Cidade — Zona Ocidental, pelo preço base total de € 1.454.149,20, repartido por três
lotes: Lote 1 —€467.948,30; Lote 2 —€ 490.592,40; e Lote 3 —495.608,50 (valores acrescidos do IVA à taxa
legal em vigor).
Deliberou ainda, aprovar a minuta do modelo do anúncio para publicação no DRE.
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6.3. Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação Urbana da Área
envolvente da Antiga Metalúrgica de Castelo Branco — Arranjo Paisagístico da Zona
Compreendida Entre a Rua Pedro da Fonseca e a Estação Ferroviária. Conta Final da
Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4689, de 26/08/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401.0
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada CPE 195/2016

—

Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação Urbana da Área envolvente da Antiga
Metalúrgica de Castelo Branco Arranjo Paisagístico da Zona Compreendida Entre a Rua Pedro da Fonseca
—

e a Estação Ferroviária, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Os trabalhos realizados
totalizaram o montante de €884.148,61, mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a menos no
valor de €5.208,03, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao valor de adjudicação de € 738.639,17
acrescido do valor de um 1 .° adicional de trabalhos-a-mais, no montante de €36.656,15 e de um 2.° adicional
de trabalhos-a-mais, no montante de € 114.061,32, valores acrescidos do IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada CPE 195/2016

—

Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação Urbana da Área envolvente da Antiga
Metalúrgica de Castelo Branco Arranjo Paisagístico da Zona Compreendida Entre a Rua Pedro da Fonseca
—

e a Estação Ferroviária, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA, realizada pelo montante de
€884.148,61, mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a menos no valor de €5.208,03, mais
IVA à taxa legal em vigor, contabilizados relativamente ao valor de adjudicação de €738.639,17 acrescido
do valor de um 1.° adicional de trabalhos-a-mais, no montante de €36.656,15 e de um 2.° adicional de
trabalhos-a-mais, no montante de € 114.061,32, valores acrescidos do IVA à taxa legal em vigor.
Ponto 7 — PATRIMÓNIO E CONTABILIDADE
7.1. Participação Variável Municipal no IRS — Definição de Percentagem a Cobrar do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, Relativamente aos Rendimentos de 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: “1. A Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, que
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Este normativo dispõe
no n.° 1 do artigo 26.° que, os Municípios têm direito a uma participação variável até 5% do IRS dos sujeitos
passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano anterior,
calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.° 1 do artigo 78.° do Código do IRS.
2. A participação referida no número anterior depende de deliberação sobre a percentagem de IRS
Ata n.° 25/2019, de 6 de Setembro

Página 23/35

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
pretendida pelo município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva câmara municipal à AT, até
31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos, 3. Na ausência de deliberação ou
de comunicação referida no número anterior, o município tem direito a uma participação de 5% no IRS. 4.
Caso a percentagem deliberada pelo município seja inferior à taxa máxima definida no n.° 1, o produto da
diferença de taxas e a coleta líquida é considerado como dedução à coleta do IRS, a favor do sujeito passivo,
relativo aos rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita a participação variável
referida no n.° 1, desde que a respetiva liquidação tenha sido feita com base em declaração apresentada
dentro do prazo legal e com os elementos nela constantes. Assim, deverá o município deliberar sobre a
participação variável de IRS a aplicar aos rendimentos de IRS de 2020, a qual poderá variar entre 0% e 5%.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
fixar em 5% a participação variável do Município de Castelo Branco no Imposto sobre o Rendimento das
PessoasSingulares (IRS), nos termos previstos no n.° 1 do artigo 26.°da Lei n.°73/2013,de 3 de setembro.
Mais deliberou remeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, para posterior
comunicação, nos termos do n.° 2 do artigo 26.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, à Autoridade Tributária
e Aduaneira.
Pelos Senhores Vereadores do PSD foi presente a seguinte declaração de voto: “No que concerne
ao ponto da Ordem de Trabalhos Participação Variável Municipal no IRS

—

Definição da Percentagem a

Cobrar de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, Relativamente aos Rendimentos de 2020’
os vereadores eleitos pelo PSD votam contra. O voto contra fundamenta-se da seguinte forma: 1. O atual
executivo socialista continua a dar prioridade, na sua ação governativa, às obras de betão. No nosso
entendimento a prioridade deveria refletir uma opção pelas pessoas que se poderia traduzir, entre outras
políticas, na devolução de 2% do IRS. A nossa proposta é moderada já que é menos de metade do
legalmente estabelecido; 2. Esta devolução de 2% do IRS aos residentes no concelho de Castelo Branco
justifica-se, ainda, pelo facto do nosso concelho apresentar um índice do poder de compra abaixo da média
nacional; 3. Mais, não seria esta devolução de 2% do IRS que iria por em causa a sustentabilidade financeira
do Município que dispõe de milhões de euros em aplicações financeiras; 4. Sublinhamos, ainda, que um
número muito elevado de Municípios já devolve a totalidade ou uma parte do IRS aos seus concidadãos.
Aliás, alguns deles muito próximos de Castelo Branco, sob um ponto de vista geográfico.”
7.2. Fixação de Taxa de IMI Aprovação da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para o
—

Ano 2020
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PeloSenhorPresidentefoi presente a seguinte proposta: ‘de acordo com o n.° 5 do artigo 112.° do Código
do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), os Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal,
podem fixar a taxa a aplicar aos prédios urbanos, podendo esta ser fixada por freguesia, dentro dos limites
definidos na alínea c) do n.° 1 do artigo 112.° do CIMI (0,3% a 0,45%). Neste sentido, propõe-se que a
Câmara Municipal delibere e submeta à aprovação da Assembleia Municipal o seguinte: Prédios Urbanos.
Taxa do imposto municipal sobre imóveis para o ano 2020

—

Prédios Urbanos (alínea c) do n.° 1 do artigo

112.° do CIMI): A taxa deverá fixar-se entre 0,3% e 0,45%. Mais se informa que, nos termos do n.° 14 do
artigo 11 2.° do CIMI, as deliberações da Assembleia Municipal referidas no referente artigo devem ser
comunicadas à Autoridade Iributária e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no
ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima referida na alínea c) do n.° 1, caso as comunicações não sejam
recebidas até 31 de dezembro”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
fixar a taxa de IMI de 0,3%, a aplicar aos Prédios Urbanos, no Município de Castelo Branco, no ano 2020,
nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 1 12.° do CIMI.
Deliberou ainda, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, para posterior
comunicação, nos termos do n.° 14 do artigo 11 2.° do CIMI, à Autoridade Iributária e Aduaneira.
Pelos Senhores Vereadores do PSD foi presente a seguinte declaração de voto: “No que concerne ao
ponto da Ordem de Trabalhos ‘Fixação de Taxa de Ml

—

Aprovação da Taxa de Imposto Municipal sobre

Imóveis para o Ano 2020.’ os vereadores eleitos pelo PSD votam contra. O voto contra fundamenta-se da
seguinte forma: 1. O atual executivo socialista continua a dar prioridade, na sua ação governativa, às obras
de betão. No nosso entendimento a prioridade deveria refletir uma opção pelas pessoas que se poderia
traduzir, entre outras políticas, na redução de 30% no Ml para todos aqueles que residem nas freguesias
rurais do nosso Concelho; 2. Esta redução de 30% do IMI para as freguesias rurais está inclusivamente
prevista na própria lei

—

Código do lMl; 3. Muito se fala e apregoa em favor da coesão e sustentabilidade

territorial. Pois bem, a redução em 30% do Ml pata todos aqueles que residem nas freguesias rurais seria
mais que um simples sinal, era uma forma de minimizar as despesas do seu orçamento familiar.”
7.3. Definição de Dedução Fixa de IMI Aprovação das Deduções Fixas de Imposto Municipal
—

Sobre Imóveis por Número de Dependentes
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: “conforme previsto no n.° 1 do artigo 112°-A
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), os Municípios podem fixar uma dedução fixa a que
respeita o imposto, mediante deliberação da Assembleia Municipal, a aplicar ao prédio urbano destinado a
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habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente
afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do IRS compõem o
respetivo agregado familiar. A dedução é estabelecida pela referida Lei em função do número de
dependentes, nos seguintes valores:
Número de dependentes a cargo

Dedução fixa (em €)

1

20

2

40

3oumais

70

Neste sentido, propõe-se que a Câmara Municipal delibere e submeta à aprovação da Assembleia
Municipal o seguinte assunto: IMI Familiar. Dedução fixa atendendo ao número de dependentes (n.° 1 do
artigo 112°-A do dM1). Mais se informa que, nos termos do n.° 2 do artigo 112°-A e n.° 14 do artigo 112.°
do CIMI, as deliberações da Assembleia Municipal referidas nos citados artigos devem ser comunicadas à
Autoridade Tributária e Aduaneira, até 31 de dezembro, por transmissão eletrónica de dados, pata vigorarem
no ano seguinte.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as deduções fixas de € 20,00, no caso de um
dependente a cargo, de € 40,00, no caso de dois dependentes a cargo e de € 70,00, no caso de três ou
mais dependentes a cargo, a aplicar aos prédios de sujeitos passivos com dependentes a cargo (IMI
Familiar), no Município de Castelo Branco, nos termos do n.° 1 do artigo 1 12°-A do ClMl.
Deliberou ainda, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, para posterior
comunicação, nostermos do n.° 2 do artigo 11 2°-A e do n.° 14 do artigo 11 2.°do CIMI, à Autoridade Tributária
e Aduaneira.
7.4. Constituição de Fundo de Maneio a Isabel Ribeiro Leitão Ramalho Ribeiro (Comissão de
Proteção a Crianças e Jovens)

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4579, de 21/08/2019, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, concernente à constituição, nos termos da alínea a) do n.° 3 do artigo 14.°
da Lei n.° 142/2015, de 8 de setembro

—

alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em perigo

—,

de

um fundo de maneio pata a Comissão de Proteção a Crianças e Jovens (CPCJ, que ficará à
responsabilidade da trabalhadora Isabel Ribeiro Leitão Ramalho Ribeiro e que se destina a suportar
despesas ocasionais e de pequeno montante resultantes da ação das comissões de proteção junto das
crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, de acordo com os termos de
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referência a definir pela Comissão Nacional de Promoção dos direitos e Proteção das Crianças e Jovens’,
no montante de€ 153,15.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição de um fundo de maneio, nos
termos da alínea a) do n.° 3 do artigo 14.° da Lei n.° 142/2015, de 8 de setembro
Proteção de Crianças e Jovens em perigo

—,

—

alteração à Lei de

para a Comissão de Proteção a Crianças e Jovens (CPCJ, que

ficará à responsabilidade da trabalhadora Isabel Ribeiro Leitão Ramalho Ribeiro e que se destina ‘a suportar
despesas ocasionais e de pequeno montante resultantes da ação das comissões de proteção junto das
crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, de acordo com os termos de
referência a definir pela Comissão Nacional de Promoção dos direitos e Proteção das Crianças e Jovens’,
no montante de € 153,15.
7.5. Reforço do Fundo de Maneio de Célia Marina Costa Ferreira (Secção de Património e
Armazém

—

Criado por Deliberação de 0410112019)

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4724, de 26/08/2019, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, concernente ao fundo de maneio referência 01.02/02.02.25, no montante
de € 1.000,00, constituído a Célia Marina Costa Ferreira (Secção de Património e Armazém), por deliberação
da Câmara Municipal de 4 de janeiro de 2019. Propõe-se o reforço do fundo, para o montante de €2.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o reforço do fundo de maneio referência
01 .02/02.02.25, constituído a Célia Marina Costa Ferreira, por deliberação da Câmara Municipal de 4 de
janeiro de 2019, para o montante de € 2.000,00.
7.6. Programa Habitar Castelo Branco Solidário. Proposta de Indeferimento de Processos
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4793, de 29/08/2019, do Gabinete de Apoio à
Presidência, sobre Programa Habitar Castelo Branco Solidário. Da informação consta o seguinte texto: “Foi
1

efetuada a análise e apreciação dos processos e candidaturas aos apoios do Programa Municipal de Apoio
à Realização de Obras em Habitações Degradadas, que visa o melhoramento das condições de
habitabilidade de imóveis de habitação permanente, própria ou arrendada, previstos no Regulamento
Municipal Habitar Castelo Branco Solidário n.° 211/2017, publicado no Diário da República a 21/04/2017,
melhor identificados na listagem em anexo (Anexo 1), a qual faz parte integrante da presente proposta.
Foram aferidos os rendimentos declarados pelos respetivos agregados familiares e aplicada a fórmula
prevista no n.° 2 do artigo 4.° do Regulamento Municipal. Constatou-se, assim, que em todos os processos
identificados no Anexo 1, é ultrapassado o rendimento mensal per capita previsto no n.° 1 do mesmo artigo
4°. Pelo exposto, não estando verificados os requisitos para acesso aos apoios previstos no Regulamento
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Municipal Habitat Castelo Branco Solidário, ptoponho à Câmara Municipal que, ao abtigo da competência
que lhe está atribuída pelo artigo 9°, delibere indeferir os pedidos relativamente a todos os processos
identificados no Anexo 1, que se dá por reproduzido, notificando-se os requerentes para efeitos de audiência
de interessados. Mais proponho que seja desde já deliberado tornar definitiva a presente deliberação de
indeferimento, relativamente a todos os pedidos nos quais os interessados não venham a pronunciar-se em
sede de audiência prévia e, portanto, não haja factos novos para apreciação, suscetíveis de alterar o sentido
da decisão”.
Anexo 1
Inscrições Cujo Rendimento Per Capita do Agregado Familiar é Superior a 1,25 do IAS
lnocriçao
-

HCB-S/2
HCB-S/21
HCB-S/26
HCB-S/41
HCB-S/59
HCB-S/75
HCB-S/90
HCB-S/92
HCB-S/100
HCB-S/1 12
HCB-S/4
HCB-S/6
HCB-S/9
HCB-S/12

Data
lnscriçao

Data de
Avaliaçao

Observações
Parecer

Castelo Branco

05/07/2017

Desfavorável

Juncal do Campo

13/07/2017

Desfavorável

Rua Nova, n.° 20

Juncal do Campo

13/0712017

Desfavorável

Otilia Cabaço Alvas

Raa da Mina, n.’ 63

Malpica do Tejo

18/07/2017

Desfavorável

Maria José Torrado Diogo Almeida

Raa do Regalo, n.° 5

Monforte da Beira

20/01/2019

Desfavorável

Maria do Rosário

Rua da Amoreira

DE Ereixial e Juncal Campo

13/06/2018

Desfavorável

3102017

Maria Augusta Marques Marcelino

Travessa Vele Pereiro, n.° 2

Ninho do Açor

26/09/2018

Desfavorável

15/09/2017

Sofia Isabel Marcelino Pedro

Rua Sra. Mércoleu, Bloco C,

Castelo Branco

07/08/2019

Desfavorável

25/092017

Maria José Afonso Barata Lucas

Rua Traz Igreja

Malpica do lejo

29/08/2018

Desfavorável

2iiOi7

Maria Bertilde Belo dos Sanloo Martinho

Rua das Ferranhas, n.° 3

Juncal do Campo

12/04/2019

Desfavorável

2OiO2018

António José da Costa Barradas

Rua Dr. Joaquim Gonçalves Machás, n.’ 31 Retaxa

29/08/2018

Desfavorável

20/04/2018

Ana da Conceição Gordino Garnel

Rua Dr. Jorge Seabra, a,’ 8,

Castelo Branco

20/08/2018

Desfavorável

07/05/2018

Ana Batista dos Santos Caldeira

Rua João de Deus, a.° 12

Castelo Branco

29/08/2018

Desfavorável

21/05/2018

Maria do Rosário Rodrigues Marques

Rua Luis de Carvões, n.° 18

Cebolais de Cima

28/08/2018

Desfavorável

Nome

Morada

17/05/2017

Maria de Fátima do Carmo Dias Ribeiro

Rua Oleiros, a,’ 70

O9OI17

João José Barata

Rua das Eiras,

13/06/2017

Amândio Lourenço Freire

30017
19/07/2017
28/01/2017

Freguesia

ii.’

14

1.0

5,0

Esq.

F

-

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de indeferimento dos pedidos
de processos identificados no Anexo 1, atrás reproduzido, mediante notificação aos requerentes para efeitos
de audiência de interessados.
Deliberou ainda, tornar definitiva a presente deliberação de indeferimento, relativamente a todos os
pedidos nos quais os interessados não venham a pronunciar-se em sede de audiência prévia e que,
portanto, não hajam factos novos, para apreciação, suscetíveis de alterar o sentido da decisão.
7.7. 21. Alteração ao Orçamento e 18.a às Grandes Opções do Planol2Ol9

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 21.a Alteração ao Orçamento e a 18.a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, no valor de € 30.000,00, nos reforços e nas anulações.
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.
7.8. 22.a Alteração ao Orçamento e 19.a às Grandes Opções do Planol2Ol9
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 22.a Alteração ao Orçamento e a J9a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, no valor de € 80.000,00, nos reforços e nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
7.9. 23. Alteração ao Orçamento e 20.a às Grandes Opções do Plano/2019
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 23.a Alteração ao Orçamento e a 20.a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 245.000,00 e € 100.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
7.10. Albigec, EMISA. Relatório Trimestral de Execução Orçamental 2.° Trimestre de 2019
—

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

2.° Trimestre 2019, da Albigec

—

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA, que

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

Sede

1
.

Piscinas
Parque da
Castelo Branco Cidade
,

.

—

2.° Trimestre

Parque de
Campismo

Jardim
do Paço

Cine-Teatro
Avenida

Museu
Canteiro

Museu
Cargaleiro

Gastos

€41.843,34 €40.156,69

€ 125.645,26

€0,00

€ 15.684,24

€16.142,75

€68.975,09

€13.607,92

€30.771,01

Rendimentos

€125.182,78 €43.108,58

€104.548,77

€2.700,00

€3.856,90

€21.435,77

€72.231,70

€323,17

€2.756,50

-€21.096,49

€270000

€1182734

€529302

€325661

€1328475

€2801451

Resultado Liquido
€83.339,44
do Periodo

€2.951,89

Pista de
Patinagem

Total

€1.530,99 i€ 354.357,29
€0,00

€376.144,17i

€153099 €2178688

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

—

2.0

Trimestre 2019, 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.
7.11. Minuta de Protocolo a Celebrar Entre o Município de Castelo Branco e a Associação
Recreativa e Cultural Viola Beiroa

—

Produção de Cultura Musical, ARCVB, Para a Criação

do Centro de Interpretação da Viola Beiroa e Revitalização da Viola de Arame Portuguesa
Pelo Senhor Presidente foi presente, uma minuta do protocolo a celebrar com a Associação Recreativa e
Cultural Viola Beiroa

—

Produção de Cultura Musical, ARCVB, que visa a cedência, pelo Município, a titulo

gratuito, àquela associação, de uma sala do prédio urbano localizado no Largo da Sé, n.° 11, 12 e 13, que
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se destina à revitalização e revalorização da Viola Beiroa. Os documentos são dados como reproduzidos
ficando afazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 3.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo pata revitalização da
Viola de Arame Portuguesa a celebrar com a Associação Recreativa e Cultural Viola Beiroa

—

Produção de

Cultura Musical, ARCVB, que visa a cedência, pelo Município, a titulo gratuito, àquela associação, de uma
sala do prédio urbano localizado no Largo da Sé, n.° 11, 12 e 13, que se destina à criação do Centro de
Interpretação da Viola Beiroa.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
7.12. Aquisição de Três Prédios Urbanos na Freguesia de Benquerenças
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 13, de 04/09/2019 (n,° de entrada 1 4927, de
0410912019) e um relatório de avaliação do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição onerosa de três prédios urbanos na localidade de Benquerenças, descritos na matriz predial
urbana da freguesia de Benquerenças, sob o artigo 517, averbado em nome de Maria Nunes

—

Cabeça de

Casal de Herança de, sob o artigo 228, averbado em nome de Ilda de Martos Pinto e sob o artigo 574,
averbado em nome de José Mendes. Propõe-se a aquisição, livre de quaisquer ónus ou encargos, do artigo
517, pelo valor de € 5.000,00, do artigo 228, pelo valor de € 2.900,00 e do artigo 754, pelo valor de €
2.630,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição onerosa dos de três prédios
urbanos na localidade de Benquerenças, descritos na matriz predial urbana da freguesia de Benquerenças
sob o artigo 517, averbado em nome de Maria Nunes

—

Cabeça de Casal de Herança de, pelo valor de €

5.000,00, sob o artigo 228, averbado em nome de Ilda de Martas Pinto, pelo valor de € 2.900,00, e sob o
artigo 574, averbado em nome de José Mendes, pelo valor de € 2.630,00, 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.
Ponto 8

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

8.1. Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico. Proposta de Adesão
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Pelo Senhor Presidente foi presente, uma proposta de adesão à Associação Portuguesa dos Municípios
com Centro Histórico que, segundo o Artigo 5.° dos seus estatutos, “tem por finalidade exclusivamente
promover todas as atividades com vista à defesa, salvaguarda, conservação, recuperação, reabilitação,
revitalização e animação dos centros históricos dos aglomerados urbanos, através de uma estreita
colaboração, embora sem fins lucrativos, dos municípios portugueses, zonas essas carecidas de proteção,
como valores culturais que são da maior importância nacional e de indiscutível interesse público e,
principalmente, como contributo para o progresso e bem-estar das populações que deles desfrutam e
usufruem’. A adesão, na qualidade de associado, vincula o Município ao pagamento de uma quota anual de
€ 713,00

—

correspondente aos municípios com menos 50.000 eleitores. Os estatutos da associação, são

dadoscomoreproduzidoseficarãoafazerparte integrante desta ata identificados como documentação n.°4.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão à Associação Portuguesa dos
Municípios com Centro Histórico, na qualidade de associado, mediante o pagamento da quota anual de
€ 713,00 correspondente aos municípios com menos 50.000 eleitores.
—

Deliberou ainda remeter, a proposta de adesão à Associação Portuguesa dos Municípios com Centro
Histórico, para a aprovação da Assembleia Municipal.
8.2. Associação Sintonizados. Isenção de Pagamento de Licença de Ruído
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para isenção de pagamento de licença de ruído,
da Associação Sintonizados. Pelo Gabinete Jurídico, no programa de gestão documental MyDoc, foi inscrita
a seguinte informação, em 22/08/2019: “A requerente, solicita a isenção de pagamento de licença especial
de ruído, para realização da quarta edição do Sintonias Festival, na Quinta da Fonte Nova em Castelo
Branco nos dias 30 e 31 de agosto de 2019. Nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela
de Taxas e Outras Receitas do Município, a Câmara Municipal pode dispensar ou reduzir parcialmente,
mediante requerimento fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas municipais devidas pelas
pessoas coletivas de direito público, associações humanitárias, desportivas, recreativas, culturais,
cooperativas ou profissionais, que beneficiem de isenção ou redução de (IRC), o que deverá ser comprovado
mediante a apresentação do competente documento, desde que os atos ou factos se destinem à
• prossecução de atividades de interesse público para o Município. Da documentação constante do processo,
constata-se que a Associação, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos
rendimentos, A requerente é uma Associação sem fins lucrativos que tem por objeto ‘fomentar a divulgação
da música portuguesa, de bandas juvenis de Castelo Branco, apoiando-as nas suas atividades, apoiando
ainda outros movimentos culturais juvenis, como por exemplo, grupos de teatro, dança, entre outros de
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forma a divulgar a cultura na cidade de Castelo Branco, dinamizando-a’. Face ao exposto, considerando que
a atividade a desenvolver se insere no âmbito das atividades sócio-recreativas e culturais, proporcionando
aos participantes momentos de convívio e lazer, dinamizando dessa forma a comunidade local, somos de
opinião de que poderá a associação beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do artigo 6.°,
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 à Associação Sintonizados, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do Regulamento e Tabela de Taxas
e Outras Receitas do Município, para a organização da IV Edição do Sintonias Festival, na Quinta da Fonte
Nova, em Castelo Branco, nos dias 30 e 31 de agosto de 2019.
8.3. Eleição para a Assembleia da República 2019. Locais para Afixação de Propaganda Eleitoral

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4769, de 28/08/2019, da Secção de Contratação
Pública, propondo os locais destinados à afixação de propaganda eleitoral, nos termos do artigo 7.° da Lei
n.° 97/88, de 17 de agosto, relativa à Eleição para a Assembleia da República 2079. Os locais propostos
são a Rua Eurico Sal/es Viana (rotunda na variante, nas traseiras da estação da CP), a Rotunda da Europa
(entre as Avenidas da Europa e de Espanha), a Rua da Granja (em frente à subestação da EDP), a entrada
norte da cidade (estrada do Salgueiro do Campo, junto ao parque de estacionamento da superfície
comercial Minipreço), a entrada sul da cidade (Avenida do Empresário) e o Campo da Feira unto ao
Pavilhão Multiusos).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os locais para afixação da propaganda eleitoral,
relativa à Eleição para a Assembleia da República 2019, na Rua Eurico Sal/es Viana (rotunda na variante,

nas traseiras da estação da CP), a Rotunda da Europa (entre as Avenidas da Europa e de Espanha), a Rua
da Granja (em frente à subestação da EDP), a entrada norte da cidade (estrada do Salgueiro do Campo,
junto ao parque de estacionamento da superfície comercial Mmi Preço), a entrada sul da cidade (Avenida
do Empresário) e o Campo da Feira (junto ao Pavilhão Multiusos).
8.4. Plano Municipal para a Igualdade e a não Discriminação. Constituição da Equipa para a
Igualdade na Vida Local

Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, uma informação redigida pela Senhora
Vereadora com o pelouro da Igualdade, Dra. Maria José Barata Baptista, solicitando a constituição da Equipa
para a Igualdade na Vida Local (EIVL), que terá como competências, acompanhar e avaliar as medidas e
as ações desenvolvidas no âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação, nos termos
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da Cláusula 5a do Protocolo celebrado com a Comissão pata a Igualdade de Género (CIG). A equipa deverá
ser composta por cinco elementos: a Vereadora na área da Igualdade, um conselheiro interno, um
conselheiro externo e dois dirigentes intermédios, ou quem os substitua. O Senhor Presidente propôs os
seguintes elementos: Sra. Vereadora Maria José Baptista Barata, Sra. Eng. Susana Valente e Sr. Eng.
Romeu Fazenda, Dra. Fátima Santos (conselheira interna) e Dra. Cristel Domingos (conselheira externa).
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9— PAGAMENTOS
9.1. Maria Angelina de Jesus Nunes. Pedido de Reembolso de Fisioterapia
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4367, de 08/08/2019, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social sobre o requerimento apresentado por Maria Angelina de Jesus Nunes,
inscrita na comparticipação de despesas com medicamentos com o n.° 77, desde dia 16 de maio de 2013,
para a comparticipação de despesas com fisioterapia no montante de € 100,00, nos termos do n.° 4 do artigo
9.° do Regulamento n.° 102/2013, de 18 de março, publicado no Diário da República 2. Série n.° 54.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da despesa com fisioterapia de
Maria Angelina de Jesus Nunes, referente à comparticipação de despesas com medicamentos com o n.°
77, desde dia 16 de maio de 2013, no montante de € 100,00, nos termos do n.° 4 do artigo 9.° do
Regulamento n.° 102/201 3, de 18 de março, publicado no Diário da República 2, Série n.° 54.
9.2. Comparticipação de Medicamentos
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do
respetivo regulamento, liquidar e pagar as despesas de reembolso dos medicamentos seguidamente
discriminadas, totalizando o montante de € 8.985,40.
Diamantino Barata Lourenço

27,23 Maria José Antunes Proença

Florentino António Rodrigues Bolas

96,68 Francisco Marques Mendes

Maria dos Anjos Patrício Bolas

38,72 João Antunes Vilela

Maria Conceição Lopes Gordino
José Manuel Gamel
João Pedro dos Santos

4,91

Maria José Ramalhinho dos Santos Braz

24,73 Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva
103,58 Helena da Ascenção Mendes Barreto

42,99 Juliana Rosa Soares Conceição
8,85 Lúcio Almeida Conceição

29,12
34,22

12,52 Maria da Conceição dos Santos Proença
3,66 Pedro Carvalho

9,43
3,03

19,68 Mário dos Santos Marques

56,36

44,66 António Infante Mendes Amaral

22,61

Maria Brizida Gama

1844 José Carlos Gonçalves de Sousa

22,09 Maria da Piedade de Ascensão Atalaia

19,88

Maria Alice Trindade Maria

36,99 Jaquelina Maria Antunes

88,43 Sebastião Pereira Augusto

15,70

José Martins

22,51

19,97

Felicia Morgado Neves Martins

47,17 Maria Catarina

17,19 Otilia Nunes Rodrigues da Conceição
26,44 António Alberto da Fonseca Ramos

Idalina do Carmo

77,13 Saudade Morgado Dias Damas

Simão Francisco Lourenço

5,15 Maria Lúcia Pires Esteves

10,25
28,94

Manuel Pereira Mateus

38,00 António Damas

49,09 Maria Adelaide Oliveira Lalanda da Silva

António Luís

16,86 Maria Rosa Alves

35,59 Hermínia de Jesus Ferreira Cabeças

18,90

Isilda Bispa dos Santos

15,46 Abílio Mateus

41,18 José Salvado Ferreira

30,92
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Ana Lurdes Marques da Silva Martins
José Pires Martins
Maria Lopes Marcelino
Joaquim D’Oliveira Lourenço
Carlos de Jesus Mendes
Maria Virginia Morais Prata
José Paulo Patrocinio de Matos
Dina Rosa Vicente

53,38 Maria dos Santos Pires Cotovio
11,93 Emilia Roque Gonçalves
7,56 José Rodrigues Martins
14,88 Delminda Amélia Roque
29,51

Luis dos Ramos Simão

14,40 Maria Anjos Nunes Conceição Esteves
29,16 José Jerónimo

45,87 Maria Custódia Messias
105,21

34,90

Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues

38,66 Josefa DAscensão Diogo Peres
9,15 José Ribeiro Peres
27,39 Maria José dos Santos Marques
157,19 Maria José Vaz
91,73 José Terroa Bicho

3,24
8,98
41,16
6,44
10,49
11,82

João Afonso da Silva

23,99 Conceição Rodrigues Fortunato
21,81 Emídio Rodrigues Martins

Isilda Beirão

53,33 Gregória Milheiro Barroso

45,33 Elisa Nunes Afonso

35,63

Maria Odete Martins Mendes
Manuel Sequeira Pereira

21,47 José Aristides do Espirito Santo Novo
65,28 Maria de Jesus Miguel

28,79

Otilia Verissimo dos Santos Correia
José Maria de Carvalho Correia

11,12 José Roque Gonçalves
3,08 Maria Odete Castelo de Oliveira
21,80 Manuel Duarte Semião

22,31

Maria José Vieira Rodrigues

16,55 Maria Salomé Moreira dos Santos
Maria de Jesus Catarina

Idite Lopes Poças de Sousa

35,75 Maria da Conceição Rodrigues Ramalho
37,31 Cecilia Joaquim Marques Luis
38,27 Sebastião Bonifácio Proença

Teresa Dalila Correia Granja Ferreira
Fausto Candeias da Silva

13,70 Maria da Conceição Firmino
6,47 Ismael Gonçalves

Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
Engrácia Maria dos Santos

José Maria Nunes

85,16 Maria do Céu Gil Gaspar
104,33 Francisco Ivo

105,84
16,35
34,35
88,65

29,15 Maria da Luz de Jesus Nascimento Alves
11,78 José Amaro Cajado

49,88

40,44 Agostinho Jorge de Aguiar
23,28 Margarida de Jesus Moura Amaral

50,27

68,11

51,47
40,89

Maria José Moura Pires

62,64

9,38 Alberto de Jesus Tomaz Pires

68,09

24,98 Maria da Conceição Duarte Canhoto

3,50 Manha Manuela Salgueiro

28,78

5,42 João António Martins

35,08

Maria Guilhermina da Silva

12,65 Manuel Machado da Trindade Canhoto
9,93 Leonor Maria Mendes

32,71

Rafael da Cruz Silva

74,51

Joaquina Maria

19,89 Maria das Neves Marques

16,28 António Silva Branco

94,29

Elvira Maria Pires

49,70 Celeste Maria Rodrigues Mateus
25,80 Violinda Jesus

37,81

Angelina Marques

13,16 Maria dos Anjos Nunes dos Santos
46,04 Maria da Conceição dos Santos

Maria da Silva Salavessa

37,58

Inês Pires Correia

26,06 Maria Herminia Esteves

Augusta Mateus

55,97 Amélia do Rosário

Maria do Rosário

31,81

Emilia de Jesus

59,70 Ilda Maria dos Santos

26,21

Isilda Pires Freire

49,07 Maria dos Anjos Gonçalves Bento Rosa
9,82 Manuel Rosa Gonçalves

39,57 Maria Estrela Gomes

Francisco António de Oliveira Pires
Maria Amélia Carreiro P. Antunes Ribeiro
João Nunes Lourenço

62,60 Ascensão da Costa Luis
44,04 José Albano Nunes Pires

Maria de Jesus Ana Batista Jacinto

30,91

Manuel António

Maria Anjos Femandes Marques Alves
11,87 Isabel Maria Antunes Dias

Isabel dos Santos Carreiro Nunes
Maria Vieira da Silva

61,07 Catarina Vicente Barrete Mateus
17,47 Josefa da Conceição Esteves Lourenço

Maria Celeste da Silva Gamas
Maria Capitolina Cleto Ferreira

4,07 Leopoldina Maria Apolinário Nunes
7,49 Alfredo Martins Nunes

8,85
6,81
16,08

Maria Afonsa

16,20
7,58

18,55 Conceição Pestana de Gouvêa
15,87 Maria da Conceição dos Santos António

92,49

20,19 Alberto Gonçalves da Silva
48,38 Maria Marfins

20,72

20,19 Maria Rosa Dias Freire
8,03 Moisés da Silva Geininhas

21,37

27,40
63,76
27,74

53,05 Maria José Gregório Micaelo Sousa
12,86 Simão Sousa Barata
4,16 Alzira Maria Roque Gonçalves Mendes
2,74 Joaquim João Mendes

21,64
6,23
38,46

Maria do Céu Salgueiro Barata
Otilia Sousa

15,96 Marla de Lurdes dos Santos
23,42 Marcelo dos Reis

36,15 Cassilda Lopes da Silva

75,12

Francisco Miranda Alves

14,14 Maria Anjos Marques Martins Rodrigues

67,99 João dos Reis

74,92

9,18 Benedita Trindade da Cruz
20,58 Lúcia da Conceição Pereira Beirão

38,23

Maria da Conceição Agostinho

10,85 Josefa Vaz dos Santos Jorge

José Martins

58,99 José Joaquim Jorge

Maria do Nascimento Conceição do Carmo
Felícia Raimundo

39,56 Maria José Jorge Marques

8,27 Adriano Dias Beirão

7,64

10,07 Rosária de Jesus Cristóvão

31,38 Maria Alice Mendes

9,68

Francisco do Nascimento Duarte

11,64 Assunção Duarte Figueira

31,11

José Guedelha

Joaquina Maria Florenço
André Marques Serrasqueiro

33,83 Manuel dos Santos Almeida

38,51

Maria Delfina Nunes

12,53

4,26 José dos Santos Rito
9,90 Maria de Lurdes Vaz Matos

28,41

Maria Carolina Martins Nunes

78,59
56,60

Maria de Lurdes

66,14 Margarida Braz de Oliveira Ramalhinho
2,23 Manuel Trindade Ramalhinho

34,35 Maria do Rosário Santos Pereira Pires
75,70 Clara dos Santos Riscado
87,77 Ana Maria Duarte Paulo Amoroso

17,14

Bemardino Roque

19,10 Ilda Augusta Ramalho

34,68 Isaltina dos Anjos Joaquim

15,32

Ermelinda Augusto
Laurinda Peres Martins
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Noémia Rosa Patrício

42,27 João António Duarte

Maria Júlia Antunes Ribeiro

22,84 Emilia Rodrigues Gonçalves

118,34 Emilia Maria Gonçalves

92,47

Eugénio Lopes Luis

70,94 José Roque Gonçalves

5,35 Maria Fátima Femandes da Conceição
23,28 Maria Marques Freire Gonçalves

Maria do Rosário dos Santos

54,17 Siívia Maria Ribeiro

11,30 Joaquim Gonçalves Calmeiro

Maria Emília Roque

30,67 Ermelindo Manuel Casimiro

Domingos Esteves Pires

14,70 Maria Pinheim Aires dos Santos
82,91 Francisco Manuel dos Santos

35,69 Martinho Luís Afonso Marfins

43,65 Maria da Conceição

38,42 Elvira Prata Marfins Moura
8,08 Lurdes Nunes Teodoro Peres

59,92

41,08 Leopoldina Ressurreição da Silva
24,96 Helena Rodrigues

35,90

Ana Conceição Henriques
Laura Maria Ribeiro Ramos Rosa
Manuel Lopes Rosa
Maria Vicência Diabão
Francisco José Pestana Sardinha
Maria Ribeira Marques
Maria Rosalina Lourenço Nunes

13,85 Isabel Reis Lopes Sordo
20,25 Luís Maria Santos
17,90 lsoíina Marques Caldeira
8,09 Alexandre Correia de Oliveira

António Roque Martins

17,45 Maria de Lourdes Reis e Silva Duarte
57,14 Luciano Candeias Duarte

Lúcia de Jesus Roque

31,47 Isidro Ribeiro de Almeida

Deolinda de Jesus Afonso
João Dias Gonçalves

69,48 Maria Benedita dos Santos Sequeira
47,98 Celestina de Jesus

Maria João Nunes Crespo

17,91

Aurélio Mateus

12,97 Maria Izilda dos Santos

Silvina de Jesus Roque

18,38 Francisco dos Santos Lopes
70,16

João Rodrigues Martins

Ponto 10

—

Rufino Luis de Azevedo

3,95 Natália da Conceição

40,43
27,14

34,33
5,75
70,77

2,22 Maria Delfina Lourenço Nunes

40,50
16,35
13,56

18,99 Engehna dos Reis
62,39 Emilia de Jesus dos Reis

59,96

21,35 Manuel da Silva Afonso

25,75

70,11 Maria dos Santos Silva
68,99 Maria Manuela Antunes Batata

16,67

16,76
8,84

17,90 Maria de Lurdes Marques
4,14 José Antunes

27,29

34,07 Joaquim José de Oliveira Amorim
76,60 Justetina dos Anjos

16,97

2,72
65,42

DIÁRIo DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 5 de setembro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 32.460.929,51
€ 50.357,51

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 10 horas,
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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