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REUNIÃO ORDINÁRIA— 4OUTUBRO2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
1.--’

ATA N.°27

Aos quatro dias do mês de outubro 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 Carlos de Almeida começou por referir que os Vereadores do PSD se
congratulavam pelas obras de requalificação que estavam a decorrer no Bairro do Valongo e em qualquer
outro lugar. Contudo, apontou os desagrados manifestados pelos moradores por motivo das obras estarem
a desenrolar-se já há mais de um ano, tendo sinalizado: alguns arruamentos estarem finalizados, mas não
existir sinalética ou “lombas” de controlo de velocidade

—

deixando expressa a sua preocupação pela

segurança rodoviária; os plásticos que embalam os postes de iluminação ali colocados e que começam a
desprender-se; algumas paredes de casas e muros de quintais danificados pela ação dos trabalhos; e
esquinas de passeios, com extensões de cerca de metro ou metro e meio, que continuam por calcetar.
Terminou a sua intervenção, alertando para a necessidade de se proceder à limpeza das sargetas de águas
pluviais na Rua Camilo Castelo Branco, antes que comecem as chuvas. Recordou ocorrências anteriores
em que o acumular de lixo e de folhas entupiram as condutas e causaram que as “caixas” localizadas dentro
das moradias transbordassem, com o inevitável prejuízo dos moradores.
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— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, pata discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 6 de setembro de 2019 (Ata
n.° 25), que posta a votação foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Amato Lusitano

—

Associação para o Desenvolvimento

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir a quantia
de € 60.000,00, para Amato Lusitano

—

Associação para o Desenvolvimento, destinada ao financiamento

das atividades desenvolvidas pela Universidade SéniorAlbicastrense (USALBI).
2.1.2. Outrem Associação de Defesa do Ambiente e Património

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de€ 2.150,00, à Outrem Associação de Defesa do Ambiente e Património, como apoio financeiro destinado
à organização das comemorações evocatórias do Foralde Castelo Branco.
2.1.3. Casa do Benfica em Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de€2.500,00, à Casa do Benfica em Castelo Branco, como apoio financeiro destinado à organização do IV
Fishing Challenge Cidade de Castelo Branco.
2.1.4. Instituto Politécnico de Castelo Branco
2.1.4.1. Prémio de Mérito Escola Superior de Educação 201812019

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir a quantia
de €500,00, para o Instituto Politécnico de Castelo Branco, correspondente ao prémio de mérito patrocinado
anualmente pela Câmara Municipal de Castelo Branco, a ser atribuído ao melhor aluno do ano letivo
2018/2019, durante as comemorações do aniversário do IPCB, dia 28 de outubro de 2019.
2.1.4.2. VIII Congresso Ibérico de Doenças Priónicas

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o subsídio
de € 500,00, para o Instituto Politécnico de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado à organização
do VIII Congresso Ibérico de Doenças Priánicas, organizado pela Escola Superior Agrária, em parceria com
a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária,
I.P., dia 24 e 25 de outubro de 2019.
Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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2.1.5. Centro de Dia de Lentiscais

-

Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €2.000,00, ao Centro de Dia de Lentiscais Castelo Branco, como comparticipação financeira destinada
—

à organização do evento Caminhada Solidária do Ano 2019, dia 19 de outubro.
2.1.6. Associação de Karaté Wado de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à
Associação de Kataté Wado de Castelo Branco (Akwcb), um subsídio de € 5.000,00, destinado ao
desenvolvimento das suas atividades durante o ano de 2019.
2.1.7. Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1 .000,00, ao Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a
comparticipar a participação da equipa Falcão Historic Racing Team, em várias provas nacionais e
internacionais dos Rally Legend, no ano 2019.
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o subsídio
de € 30.000,00, para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, como apoio
financeiro aos gastos inerentes à transformação e equipamento da viatura Mercedes, matrícula 80-00-OH,
cedida pelos CTT, em veículo de comando e comunicações, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.2. Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 160 CNE de Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.000,00, ao Corpo Nacional de Escutas

—

Agrupamento 160 CNE de Castelo Branco, para apoiar

financeiramente a reconstrução de muro do jardim infantil da sua sede do Largo do Matadouro, em Castelo
Branco.
Ponto 3— CONTRATAÇÃO PÚBLICA
3.1. Percurso Ciclável e Pedonal Entre Alcains e Santa Apolónia. Novos Planos de Trabalhos e
Pagamentos
Ata n,° 27/2019, de 4 de Outubro
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5447, de 02/10/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, sobre os novos planos de trabalhos e pagamentos da empreitada referência
CPE 6/20 79 Percurso CicIáveI e Pedonal Entre Alcains e Santa Apolónia, que se transcreve. “Tendo estes
—

serviços tomado conhecimento do novo Plano de Trabalhos e, consequentemente, do Plano de Pagamentos?
Cronograma Financeiro relativos à empreitada em epígrafe, e estando esta atualização prevista, de acordo
com o n.° 3 do artigo 361.0 do CCP, considera-se que o mesmo reúne condições para ser aprovado”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os novos planos de trabalhos e pagamentos da
empreitada referência CPE 6/207 9— Percurso Ciclável e Pedonal Entre Alcains e Santa Apolónia.
3.2. Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica. Anulação de Cabimento

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5413, de 01/10/2019, do Departamento de
Administração Gera, sobre a anulação do cabimento referente ao contrato celebrado para a o fornecimento
do serviço de fornecimento de energia elétrica, com o seguinte texto: ‘Considerando que: 1. Do contrato n.°
123, celebrado em 29/07/2018, com a Endesa

—

Energia S.A., Sucursal Portugal, (NIF 980245974), para a

‘Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica’, foi efetuado um compromisso para o ano
2019, no valor de € 1.072.050,28; 2. O valor foi obtido, considerando que se iniciaria o fornecimento em
setembro e que o custo mensal seria, em média, €268.012,57; 3. Nesta data, todos os locais de consumo
(CPE’s) previstos no contrato encontram-se em processo de transição de comercializador, prevendo-se que
este processo seja finalizado durante o mês de outubro; 4. O período de faturação referente a setembro
será regularizado com a EDP Comercial (antigo comercializador), ao abrigo do contrato n.° 80, celebrado
em 09/07/2018. Pelo exposto, estima-se que, até ao fim do ano seja necessário assegurar deste
compromisso, o valor referente a três meses de pagamentos, que, conforme ponto 2, resulta em €
804.037,71, pelo que se pode descomprometer o remanescente, ou seja, €268.012,57”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anulação do cabimento, no valor de €
1.072.050,28, à empresa Endesa

—

Energia S.A., Sucursal Portugal, para a ‘Aquisição de Serviços para

Fornecimento de Energia Elétrica’, retificando o valor, para assegurar o pagamento daquele serviço, no
montante de € 804.037,71, e descomprometer o valor remanescente de € 268.012,57.
Ponto 4— ÁREA DE LocALizAçÃo EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
Reserva de Lote. Lote P3d. Mecalbi

—

Engineering Solutions, Lda

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5420, de 01/10/2019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa Mecalbi

—

Engineering Solutions, Lda,

sedeada em Castelo Branco, (NIF 507676777; CAE: 28992), para reserva de um lote daÁreade Localização
Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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Empresarial de Castelo Branco (ALECB), É parecer do signatário que nada obsta a que o Senhor Presidente
da Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alíneah)don.°2doartigo35.°daLei
n.° 75/2013, de 12 de setembro: a) autorize a reserva do Lote P3d (com 7.045 m2), a favor daquela empresa,
destinado à instalação de uma unidade industrial destinada ao desenvolvimento e produção de
equipamentos de retração termoretráteis; b) conceda ao requerente um prazo de 120 dias, para
apresentação do processo de licenciamento das instalações a edificar; c) estabeleça, como cláusula de
salvaguarda, que o incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto

5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

5.1. Declaração de Caducidade de Processos de Obras de Edificação
5.1.1. LE-EDI 172/2017. Sentido D’Alma, Unipessoal, Lda.Almaceda
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 172/2017, de 08/11/2017, requerido por Sentido D’Alma, Unipessoal, Lda, para proceder a obra de
alteração em Rua da Praça, n.° 17, em Almaceda. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP
(Gestão e Seguimento de Processos), em 26/09/2019, 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 referência LE-EDI 172/2017, de 08/11/2017, requerido por Sentido D’Alma,
Unipessoal, Lda, para proceder a obra de alteração em Rua da Praça, n.° 17, em Almaceda, considerando
estarem cumpridos os formalismos legais.
5.1.2. LE-EDI 54/2018. António Carreira Bonifácio. Sobral do Campo
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 54/2018, de 02/04/2018, requerido porAntónio Carreira Bonifácio, para proceder a obra de alteração
em Rua da Portela, em Sobral do Campo. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão
e Seguimento de Processos), em 30/09/2019, 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 54/2018, de 02/04/2018, requerido porAntónio Carreira Bonifácio, para
proceder a obra de alteração em Rua da Portela, em Sobral do Campo, considerando estarem cumpridos
os formalismos legais.
Ata n,° 27/20 19, de 4 de Outubro
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5.2. Manuel Teodoro Cruz dos Santos (na Qualidade de Cabeça de Casal da Herança de Maria
Madalena). Prédios Rústicos em São Vicente da Beira. Certidão de Emparcelamento
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento de Manuel Teodoro Cruz dos Santos (na Qualidade
de Cabeça de Casal da Herança de Maria Madalena), solicitando o emparcelamento referente aos prédios
inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 50 secção AQ e 68 secção AQ, da freguesia de São Vicente
da Beira e averbados em nome de Maria Madalena Cabeça de Casal da Herança de. O requerente solicita
—

o emparcelamento “nos seguintes termos: que a parcela 1 do prédio 68 da secção AQ seja emparcelada no
prédio 50 da secção AQ, por motivo de arredondamento de estremas e da mesma não ter acesso pelo
respetivo prédio, fazendo-se o acesso à mencionada parcela pelos prédios 44, 45 e 50 da seção A Q, e os
herdeiros pretenderem proceder à partilha dos bens das heranças dos seus pais, nas quais o artigo 68 da
seção AQ é adjudicado a um herdeiro e os artigos 44, 45 e 50 da seção AQ a outro herdeiro”, No programa
de gestão documental MyDoc, em 16/09/2019, os serviços informaram que “em função do disposto no Artigo
7.° do Decreto-Lei n.° 111/2015, de 27de agosto, não se vê inconveniente no emparcelamento solicitado”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o emparcelamento referente aos prédios
inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 50 secção AQ e 68 secção AQ, da freguesia de São Vicente
da Beira e averbados em nome de Maria Madalena Cabeça de Casal da Herança de.
—

5.3. Certidões de Compropriedade
5.3.1. Maria da Piedade Nabais Leitão. Salgueiro do Campo
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria da Piedade Nabais Leitão,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 18, da secção A, da freguesia de Salgueiro do Campo, a favor
Anthony Van Der Linde e Rita Ângela West-Lewis, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará
parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a
informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012),
julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão
prevista no artigo 54.°da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de
agosto, fazendo constarda mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise
ou dele possa resultara parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,

Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vis’
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.3.2. Manuel José Rafael Custódio e Outro. Louriçal do Campo
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Graça Martins Farinha,
procuradora de Manuel José Rafael Custódio e João José Rafael Custódio, para emissão de “parecer
favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na
matriz sob o artigo 346, da secção A, da freguesia de Louriçal do Campo, a favor de Manuel José Rafael
Custódio e João José Rafael Custódio, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará
parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos, Considerando a
informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012),
julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão
prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23
de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não
vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos
urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar pareceríavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.3.3. Manha Manuela Nunes Belo Pires. Prédio Rústico Artigo 29 Secção BD. Benquerenças
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Marília Manuela Nunes Belo Pires,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 29, da secção BD, freguesia de Benquerenças, a favor Filipe
Isabel Castelhano Belo, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do
prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes
assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver
inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.°
da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo
constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa
resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.

Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro

Página 7/22

li
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.3.4. Marília Manuela Nunes Belo Pires. Prédio Rústico Artigo 30 Secção BD. Benquerenças

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Marília Manuela Nunes Belo Pires,
para emissão de ‘parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 30, da secção BD, freguesia de Benquerenças, a favor Filipa
Isabel Castelhano Belo e Susana Margarida Castelhano Belo, assumindo o compromisso de que do negócio
não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6,
de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em queo executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 54.°da Lei n°91/95, de 2desetembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003,
de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio
não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos
loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.3.5. Marília Manuela Nunes Belo Pires. Prédio Rústico Artigo 31 Secção BD. Benquerenças
Pelo SenhorPresidentefoi presente um requerimento apresentado por Manha Manuela Nunes Belo Pires,
para emissão de parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 31, secção BD, freguesia de Benquerenças, a favor de Fihipa
Isabel Castelhano Belo e Susana Margarida Castelhano Belo, assumindo o compromisso de que do negócio
não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos Ioteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6,
de 02/05/2012), julga-se não haverinconvenienteemqueo executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 54.°da Lei n°91/95, de2desetembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003,
de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio
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não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos
loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.3.6. Marília Manuela Nunes Belo Pires. Prédio Rústico Artigo 32 Secção BD. Benquerenças
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Marília Manuela Nunes Belo Pires,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 32, da secção BD, freguesia de Benquerenças, a favor Filipa
Isabel Castelhano Belo e Susana Margarida Castelhano Belo, assumindo o compromisso de que do negócio
não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6,
de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em queo executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 54.°da Lei n°91/95, de 2desetembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003,
de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio
não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos
loteamentos urbanos.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Ponto 6 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO
—

6.1. Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Minutas de
Contrato

6.1.1. Fornecimento Continuado de Sacos CãoPeão com Logotipo Personalizado Dois Anos
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Utbanos de Castelo Branco, tomada em
16/09/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia para o Fornecimento Continuado de Sacos CãoPeão

Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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com Logotipo Personalizado Dois Anos, à empresa Desafio Galopante, Lda, pelo montante de €20.000,00,
—

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
16/09/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia para o Fornecimento Continuado de Sacos CãoPeão
com Logotipo Personalizado Dois Anos, à empresa Desafio Galopante, Lda, pelo montante de €20.000,00,
—

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
6.1.2. Renovação da Rede de Abastecimento de Água nas Povoações dos Pereiros e Mendares

—

Sarzedas
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
02/09/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a empreitada de Renovação da Rede de
Abastecimento de Água nas Povoações dos Pereiros e Mendares

—

Sarzedas, à empresa João de Sousa

Baltasar, S.A., pelo montante de € 190.499,61, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
02/09/20 19, relativa à adjudicação do concurso público para a empreitada de Renovação da Rede de
Abastecimento de Água nas Povoações dos Pereiros e Mendares

—

Sarzedas, à empresa João de Sousa

Baltasar, S.A., pelo montante de€ 190.499,61, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
6.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
6.2.1. Contraordenação n.° 1712019. Ivo Daniel AguiarAlves
Pelo Senhor Presidente foi presente um Processo de contraordenação 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
conttaordenação 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 seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
Ata n.° 27/20 19, de 4 de Outubro
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16/09/2019: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 17/2019, contra o arguido Ivo Daniel Aguiar Alves, com
morada na Rua do Bonfim, 24 C, 6000-1 86 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional,
porquanto, ‘aos 08 dias do mês de julho, do corrente ano de 2019, pelas 09:31 H eu Jorge do Rosário,
funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua do Bonfim, 240, 6000186 Castelo Branco, ter o Sr.° lvo Daniel Aguiar Alves, com residência na, Rua do Bonfim, 240, 6000-186
Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 302541
ao cliente n.° 701645, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 04/07/201 9, com selo n.°
45697 e a leitura de 135 m3, constatou-se que o selo de fecho de água encontrava-se violado e o contador
apresentava a seguinte leitura, 136 m3, o contador foi retirado e selado o ramal com o selo n.° 45649.
Documentado nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex,a indiciada da prática da infração prevista
na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento
de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 série n.° 210 de
31 de outubro de 2018, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso
indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas
residuais utbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido
Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no
caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes
atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos
utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do
contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 09 de
julho de 2019 e rececionada a 12/07/2019, o arguido não apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim
sendo: 1

-

Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da

fiscalização, o contador encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta
indevidamente; 2 A água foi suspensa 04/07/201 9, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 245059,
-

com o valor de 18,69€, com data limite de pagamento, 27/06/2019, rececionado no dia 06/06/2019; 3 Ao
-

se efetuar um serviço de fiscalização n.° 303386 no dia 08/07/2019, para a morada em apreço, foi detetado
que o selo n.° 45697, 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
135 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 136 m3, o ramal
foi selado com o selo n,° 45649; 4- Aquando da realização do contrato de fornecimento de água, transmitemse as clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados e disponibilizados
Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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os Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. li. 1

-

Pelo exposto, consideram os

SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 17/2019. 2 Segundo o artigo

570

-

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

forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao
arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação
pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação
da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da
proposta ser aprovada, deverá o arguido ser notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se
não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art. 59° do
Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante
audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Ivo Daniel AguiarAlves, arguido no processo de contraordenação n.° 17/2019, a coima de
€250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
6.2.2. Contraordenação n.° 1812019. Francisco José Gonçalves Almeida Mota

Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de contraordenação instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo

91.0

do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas

Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento

Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
16/09/2019: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 18/2019, contra o arguido Francisco José Gonçalves
Almeida Mota, com morada na Rua Tomás Mendes Silva Pinto, Lote 24, 1° D, 6000-285 Castelo Branco, foi
instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 09 dias do mês de julho, do corrente ano de
2019, pelas 10:48H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei,
por inspeção no local, Rua Tomás Mendes Silva Pinto, Lote 24, 1° D, 6000-285 Castelo Branco, ter o Sr.°
Francisco José Gonçalves Almeida Mota, com residência na Rua Tomás Mendes Silva Pinto, Lote 24, 1° D,
6000-285 Castelo Branco, cometido a(s) seguinte(s) infração(ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.°
303577 ao cliente n.° 698830, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 27/05/2019, com
selo n.° 42471 e a leitura de 446 m3, constatou-se que o selo de fecho de água encontrava-se violado e o
contador apresentava a seguinte leitura, 474 m3, o contador foi retirado e selado o ramal com o selo n.°
51141. 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 proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos
utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do
contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 09 de
julho de 2019 e rececionada a 12/07/2019, o arguido não apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim
sendo: 1

-

Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da

fiscalização, o contador encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta
indevidamente; 2 - A água foi suspensa 27/05/2019, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 241408,
com o valor de 36,25€, com data limite de pagamento, 20/05/2019, rececionado no dia 29/04/2019; 3 - Ao
se efetuar um serviço de fiscalização n.° 303577 no dia 09/07/2019, para a morada em apreço, foi detetado
que o selo n.° 42471, 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
Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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446m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 474m3, o ramal
foi selado com o selo n.° 51141; 4- Aquando da realização do contrato de fornecimento de água, transmitemse 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.° 18/2019. 2- Segundo o artigo 57°
do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do
município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização
imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente
não abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na
selagem, entre outro, (...)‘ 3 O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o
resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de
-

forma descuidada e leviana, A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao
arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação
pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação
da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da
proposta ser aprovada, deverá o arguido ser notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se
não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art. 59° do
Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante
audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Francisco José Gonçalves Almeida Mota, arguido no processo de contraordenação n.°
18/2019, a coima de €250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo
12°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais
do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
Ponto

7 — PATRIMÓNIO

7.1. Aquisição Onerosa de Prédio Urbano em Alcains. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Alcains
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 14, de 24/09/2019 (n.° de entrada 1 5500, de
04/10/2019) e um relatório de avaliação do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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aquisição de um prédio de três pisos, destinado a habitação, situado na Rua do Espírito Santo, n.° 6, com
uma área de implantação de terreno com 150 m2, uma área de implantação com 105 m2, uma área bruta
de construção de 280 m2, sendo 245 m2 de área bruta privativa e 35 m2 de área dependente e descrito na
matriz predial urbana sob o artigo 1710, da freguesia de Alcains, onde consta ser titulado pela Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Alcains. Propõe-se a aquisição, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo
valor de € 70.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua do
Espírito Santo, n.° 6, com uma área de implantação de terreno com 150 m2, uma área de implantação com
105 m2, uma área bruta de construção de 280 m2, sendo 245 m2 de área bruta privativa e 35 m2 de área
dependente e descrito na matriz predial urbana sob o artigo 1710, da freguesia de Alcains, onde consta ser
titulado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alcains, pela quantia de € 70.000,00, livre de
quaisquer ónus ou encargos.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
7.2. Agência Portuguesa do Ambiente, IP. Mudança Instalações da Rua João Evangelista (Largo
da Sra. da Piedade) para a Rua da Bela Vista. Segunda Adenda ao Protocolo de Cedência de
Instalações
Este ponto foi retirado da ordem de trabalhos.
7.3. Quercus

—

Núcleo Regional de Castelo Branco e Covilhã. Mudança de Instalações do n.° 19

para o n.° 17 da Rua Tenente Valadim. Adenda ao Contrato de Comodato

—

Deliberado em

Reunião de Câmara Municipal de 04/0112014
Pelo Senhor Presidente foi presente um e-mail do Núcleo Regional de Castelo Branco e Covilhã da
Quercus, datado de 26/09/2019, requerendo trocar o prédio propriedade municipal que lhes foi cedido para
instalarem a sua sede através da celebração de um contrato de comodato autorizado por deliberação da
Câmara Municipal de 04/01/2019. Pretendem desocupar o n.° 19 da Rua Tenente Valadim, que atualmente
ocupam, e vir a ocupar o n.° 17 da mesma rua, mais ajustado às suas atuais necessidades.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança do Núcleo Regional de Castelo
Branco e Covilhã da Quercus das suas atuais instalações na Rua Tenente Valadim, n.° 19, para o n.° 17 da
mesma rua, através da celebração de uma adenda ao contrato de comodato autorizado por deliberação da
Câmara Municipal de 04/01/2019.
Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar a
respetiva adenda.
Ponto 8

—

CONTABILIDADE

8.1. Parque Auto. Alteração de Responsável pelo Fundo de Maneio para o Ano de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n°5021 ,del 1/09/2019, da Divisão de Manutenção de
Espaços Verdes e Qualidade de Vida, exarando uma proposta de reposição do seguinte fundo de maneio
do sector de Parque Auto ao trabalhador José Carlos Comes Lopes, autorizado ao trabalhador António José
Martins Roque, por deliberação da Câmara Municipal de 04/01/2019:
01.02/02.01.02.02 (Combustíveis)

€ 200,00

01 .02/02.02.10 (Transportes)

€ 100,00

01.02/02.02.25 (Inspeção de Viaturas)

€ 300,00

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do Artigo 1 e do Artigo VI do
Regulamento Interno, aprovar a proposta de reposição do seguinte fundo de maneio do sector de Parque
Auto, ao trabalhador José Carlos Gomes Lopes: 01.02/02.01.02.02 (Combustíveis), no montante de €
200,00; 01 .02/02.02.10 (Transportes), no montante de€ 100,00; e 01 .02/02.02.25 (Inspeção de Viaturas, no
montante de € 300,00.
8.2. 24.a Alteração ao Orçamento e 21.a às Grandes Opções do PlanoI2Ol9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 24.a Alteração ao Orçamento e 21.a às Grandes Opções do Plano!

2019, respetivamente, nos valores de € 152.000,00 e € 150,000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.3. 25.a Alteração ao Orçamento e 22.a às Grandes Opções do PlanoI2Ol9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 25.a Alteração ao Orçamento e 22.a às Grandes Opções do Plano!
2019, respetivamente, nos valores de € 102.500,00 e € 90.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9

—

DELIBERAçÕEs DIVERSAS

9.1. Descentralização de Competências para os Municípios

—

Lei n.° 50/2018, de 16 de Agosto.

Modelo de Cogestão das Áreas Protegidas

Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5418, de 01/10/2019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, sobre descentralização de competências para os municípios Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto
—

—,

com o seguinte texto: “Considerando a publicação do Decreto-Lei n.° 11/2019, de 21 de agosto, que define

o modelo de cogestão das áreas protegidas e que concretiza o princípio de participação dos órgãos
municipais na respetiva gestão, ao abrigo do previsto na alínea c) do artigo 20.° da Lei n.° 50/2018, de 16
de agosto, propõe-se a sua aceitação”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.2. Habitar Castelo Branco Solidário Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em
—

Habitações Degradadas. Proposta de Arquivamento de Processos
Pelo Senhor Presidente foi presente, a informação n.° 5435, de 02/10/2019, do Gabinete de Apoio à
Presidência, com o seguinte texto: “Para efeitos da adequada instrução dos processos relativos aos pedidos
apresentados ao abrigo do Regulamento Municipal Habitar Castelo Branco Solidário, no âmbito do Programa
Municipal de Apoio à Realização de Obras em Habitações Degradadas, foram solicitados documentos vátios
aos tequerentes. Os documentos e elementos pedidos mostram-se absolutamente fundamentais para a
correta apreciação dos pedidos para efeitos do respetivo deferimento ou indeferimento. Sucede-se que,
apesar da insistência para apresentação dos elementos e documentos em falta, nos termos previstos no n.°
1, do artigo 119.0 do Código do Procedimento Administrativo, os mesmos não foram apresentados. Assim,
não sendo possível apreciar os pedidos e, em consequência, dar seguimento aos respetivos procedimentos,
proponho à Câmara Municipal, ao abrigo da competência que lhe está atribuida pelo artigo 9.° do
Regulamento Municipal Habitar Castelo Branco Solidário, e com fundamento no n.° 3 do artigo 119.° do
CPA, delibere o arquivamento dos processos identificados no documento em anexo (Anexo 1), o qual faz
parte integrante da presente proposta”.
Anexo 1
Inscrições que Não Cumprem o Previsto nos n°s 1, 2 e 3 do Artigo 7.° do Regulamento
Inscrição

Data
Inscrição

HCB-S/38

55817
26/06/2017

HCB-Sl54
HCB-S/61
HCB-S/65
HCB-S/67
HCB-S/72

19/07/2017
19/07/2017
19017
19/07/2017
26/07/2017

Morada

Freguesia

Data de
Avaliação

Observações
Parecer

Manuel Joao Lacerda Gonçalves

Rua da Fonte Nova. n. 38

Castelo Branco

17/07/20 19

Desfavorável

Carlos Manuel Barata Falcão

Rua do Muro, n.° 41

Monforle da Beira

19/07/2019

Desfavorável

Veta Lúcia da Silva Dias

Rua da Trincheira, n. 9

Monforte da Beira

19/07/2019

Desfavorável

Joaquim Ferreira Falcão

Rua do Espirito Santo, n.’ 6

Monforte da Beira

19/07/2019

Desfavorável

Ilda Ramalhoa Pires

Rua Velha, e.° 4

Castelo Branco

17/07/2019

Desfavorável

João Lopes Rodrigues

Rua Padre Cura, n.’ 2

Ninho do Açor

18/07/20 19

Desfavorável

Nome
-
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o arquivamento dos processos identificados no
Anexo 1

—

Inscrições que Não Cumprem o Previsto nos n.°s 1, 2 e 3 do Artigo 7.° do Regulamento (acima

reproduzido), ao abrigo da competência que lhe está atribuida pelo artigo 9.° do Regulamento Municipal
Habitar Castelo Branco Solidário, e com fundamento no n.° 3 do artigo 1 19.° do CPA.
9.3. Habitar Castelo Branco Solidário Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em
—

Habitações Degradadas. Proposta de Indeferimento de Processos
Pelo Senhor Presidente foi presente, a informação n.° 5439, de 02/10/2019, do Gabinete de Apoio à
Presidência, com o seguinte texto: Foi 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 nos anexos (Anexo 1 ao Anexo V), as quais faz
parte integrante da presente proposta. A) Candidatos titulares de pedido dos processos que faleceram no
decorrer do processo Anexo 1; B) Candidatos ou qualquer elemento do agregado familiar, que possuem
-

outro prédio ou fração autónoma de prédio destinando à habitação o que não cumpre o previsto no n.° 4 do
artigo 4.° do Regulamento n.° 211/2017 Anexo II; C) Candidatos proprietários de imóveis que não servem
-

de habitação própria permanente ou arrendada, há pelo menos 5 anos, como regulamentado no artigo

30

do Regulamento n.° 211/2017-Anexo III; D) Candidata que solicitou a intervenção em imóvel que já foi alvo
de uma intervenção no âmbito do Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em Habitações
Degradadas Anexo IV. Pelo exposto, proponho à Câmara Municipal que, ao abrigo da competência que
—

lhe está atribuída pelo artigo 9°, delibere indeferir os pedidos relativamente a todos os processos
identificados nos Anexo atrás mencionados, que se dá por reproduzido. 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 Cujos Candidatos Faleceram

Inscrição

Data
lnscriçao

HCD-S/64
HCB-S/98

Nome

Morada

Freguesia

Data de
Avaliaçao

Observações
Parecer

19/07/2017

Francisco Marques Rosa

Raa da Rechã, n.° 15

Monforte da Beira

23/01/2019

Desfavorável

17/07/2017

Maria José Geraldes Pina

Raa do Outeiro de Baixo, n.° 40

Sobral do Campo

24/09/20 19

Desfavorável

Maria Vicente Afonso

Rua do Reduto

Malpica do Tejo

29/04/2018

Desfavorável

HCB-S/103 25/09/2017
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Anexo II
Inscrições que Não Cumprem o Previsto no n.° 4 do Artigo 4.° do Regulamento n.° 211/2017
Data
lnscnçao
HCB-S119
HCB-S/25
HCB-S/32
HCB-S/35

o8í06/27
13/06/2017
19017
190207

HCB-S/37

22/06/2017

HCB-S/49

17/07/2017

HCB-S/80

22/08/2017

HCB-S/44

03/09/28

Nome

Morada

Fregueoia

Data de
Avahaçao

Observações
Parecer

João Pauto Siborro Mourato

Rua de São Domingos, n.° 75

Malpica do leio

18/07/2017

Desfavorável

Antônio Mendes Nunes

Rua do Fundo do Monte, n,° 3

Benquurenças

16/07/2017

Desfavorável

Maria Gracinda Tavares Afonso Reis

Rua do Arressário, n,° 41

Castelo Branco

27/02)2018

Desfavorável

Natércia Raquel Martins Antanes

Rua Dr. Souoa Vieira, Lote 351,

Castelo Branco

27/07/2017

Desfavorável

Luis Miguel Neves de Oliveira

Praceta Sargento José Paula Santos, Lote 26, 2.’ Esq,

Castelo Branco

06/03/2018

Desfavorável

Maria da Irindade Costa Barata

Rua D’Ega, n.° 49

Castelo Branco

27/02)2018

Desfavorável

Diamantino Belo da Cruz

Rua Dr. Joaquim Gonçalves Macháo, n.° 68

Retaxo

24/09/2019

Desfavorável

Luis Filipe Martins Grilo

Rua lerreiro do Paço, n.’ 17

Monfortu da Beira

10/01/2019

Desfavorável

3,0

Esq.

Anexo III
Inscrições que Não Cumprem o Previsto no Artigo 3.° do Regulamento n.° 211/2017
Data
Inscrição

Inscri
HCB-S/4

22/05/2017

HCB-S/5

22/05/2017

HCB-S19

24/05/2017

HCB-S/11

3002017

HCB-S/16

09/07/2017

Nome

Morada

Freguesia

Data de
Avaliação

Observações
Parecer

Agootinha Vicente Curdoso

Praça da Palha, n.° 3

Castelo Branco

07/06/2017

Desfavorável

Solange Faria Serrano

Praça da Palha, n.° 12

Caotelo Branco

07/06/2017

Desfavorável

Gonçalo Cardoso Piedade

Praça da Palha, n.° 13

Castelo Branco

07/06/2017

Desfavorável

Marina da Silva Boavida

Rua dos Ferneiros, n.’ 10

Lardosa

07/06/2017

Desfavorável

Cremilda Maria Baõsta Valenbm

Quinta do Amieir de Cima, Lote 10. 1.0 Dto.

Castelo Branco

12/04/2019

Deofavorável

Anexo IV
Inscrições Obras Já Efetuadas com Outra Candidatura no Âmbito do Projeto
—

Data
Inscrição

Inocrição
HCB-S/66

19/07/2017

Nome

Morada

Fraquesia

Data de
Avaliação

Observações
Parecer

Paula Cristina Leitão Goulão lorreu

Rua do Arrabalde, n.’ 35A

Castelo Branco

17/07/2019

Desfavorável

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovara indeferimento dos processos identificados no
Anexo 1

—

Inscrições Cujos Candidatos Faleceram, no Anexo II

no n.° 4 do Artigo 4.° do Regulamento n.° 211/2017, no Anexo III
no Artigo 3.° do Regulamento e no Anexo IV

—

—

—

Inscrições que Não Cumprem o Previsto
Inscrições que Não Cumprem o Previsto

Inscrições Obras já Efetuadas com Outra Candidatura no
-

âmbito do Projeto (acima reproduzidos), ao abrigo da competência que lhe está atribuída pelo artigo 9.° do
Regulamento Municipal Habitar Castelo Branco Solidário.

Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro

Página 19/22

\c

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Deliberou, ainda, deliberar 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.
9.4. Maria Barata (na Qualidade de Proprietária do Quiosque de Guloseimas Junto ao Hospital).
Cedência do Espaço a Título Precário por Deliberação da Câmara Municipal de 0210812013
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Barata, N lF 152401628, na
qualidade de proprietária de um quiosque de venda de guloseimas amovível, para obter, da Câmara
Municipal, autorização para poder proceder à cedência do quiosque, autorizado a ser colocado em frente
ao Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, por deliberação da Câmara Municipal de 02/08/2013, a
título precário, nas condições exaradas no ofício remetido à requerente, com o número de saída 7524, em
23/06/2013: “1. Colocação a título precário; 2. Área do quiosque

—

2m x 1,5m, conforme plantas

apresentadas no processo; 3. Não é permitido o arrendamento, o trespasse ou, a cedência a qualquer título,
sem autorização do Município. Informo ainda que nos termos da alínea b) do artigo 5.° do Regulamento de
Tabela de Taxas e Licenças Municipais, a instalação do quiosque no solo está sujeita ao pagamento de
taxa, no valor de €4,15 por metro e por mês. Assim, deverá V. Ex.a proceder ao pagamento da Taxa/Licença
no valor de € 12,45/mês, antes da colocação do quiosque, no serviço de atendimento desta Câmara
Municipal”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a Senhora Maria Barata a poder proceder à
cedência do quiosque que lhe foi permitido estabelecer em frente ao Hospital Amato Lusitano, em Castelo
Branco, por deliberação da Câmara Municipal de 02/08/2013, nas condições exaradas no ofício remetido à
requerente, com o número de saída 7524, em 23/06/2013,
9.5. Assembleia Municipal. Deliberações Tomadas em Sessão de 30 de Setembro de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da Assembleia Municipal de Castelo Branco, dando
conhecimento das deliberações tomadas na sessão de 30 de setembro de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.6. Despacho de Passagem de Regime de Tempo Inteiro para Regime de Meio-Tempo. Senhor
Vereador José Augusto Rodrigues Alves
Pelo Senhor Presidente foi presente o Despacho n.° 17/2019, datado de 20/09/2019, com o seguinte
texto:

No uso da competência que me é conferida pelo disposto nos n°5 3 e 4 do artigo 58.° da Lei n.°

169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, determino que o atual vereador, Coronel José Augusto
Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro
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Rodrigues Alves, a exercer funções como vereador a tempo inteiro, passe ao regime de meio tempo, com
efeitos a partir do dia 21 de setembro de 2019’.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 10

—

PAGAMENTOS

Comparticipação de Medicamentos

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do
respetivo regulamento, liquidar e pagar as despesas de reembolso dos medicamentos seguidamente
discriminadas, totalizando o montante de € 5.425,74.
Diamantino Barata Lourenço
Maria Martins Marques
José Manuel Gamel
Lúcia Sanches Pereira
Maria Alice Trindade Maria
Idalina do Carmo
António Luis
Isilda Bispa dos Santos
Ana Lurdes Marques da Silva Martins
Maria Lopes Marcelino
Daniel Fetnandes
Maria Emilia Vilela Femandes
João Afonso da Silva
Carolina Mendonça
Manuel Baltazar
Maria Angelina de Jesus Nunes
Maria de Lurdes Marques
Manuel José Rolo dos Reis
Joaquim da Silva
Otília Verissimo dos Santos Correia
José Maria de Carvalho Correia
Maria José Vieira Rodégues
Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
António Nunes Pires Morão
Otilia Ascensão de Matos Morão
Armanda Emilia Martins de Almeida Simão
Maria Susete Martins Almeida
João Nunes Lourenço
Maria Vieira da Silva
Maria Celeste da Silva Gamas
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Maria do Céu Salgueiro Barata
Elísia dos Santos Farromba
António Gregório Cabarrão
Francisco do Nascimento Duarte
Conceição Nunes
Maria de Lurdes
Noémia Rosa Patrício
Maria Leontina dos Reis Rola Lucas
Maria Prazeres Antunes
José Maria Pires da Silva

34,39
35,47
19,24
7,28
3,45
75,74
18,85
13,88
15,55
15,83
7,70
8,94
11,47
7,76
6,72
75,00
55,70
16,31
36,02
21,19
1,16
47,55
15,64
17,45
41,08
69,50
26,90
52,57
12,62
4,28
18,83
16,22
78,74
8,22
11,64
16,34
18,73
54,11
146,75
52,18
20,57
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José Jerónimo
Gregória Milheiro Barroso
Maria Graciete Martins Rocha
António Pires dos Santos
Cecilia Joaquim Marques Luís
Maria da Conceição Firmino
Mariana de Jesus dos Santos
Maria Celeste Joaquina Gameiro
Manuel Machado Trindade Canhoto
António Afonso Lopes Rodrigues
Marta das Neves Marques
Maria Antónia Ferreira de Freitas Rolo
Maria da Conceição dos Santos
Lúcia Maria Rodrigues Lourenço
Ilda Maria dos Santos
Isabel Maria Antunes Dias
Maria Carolina Duarte Pires
José dos Santos Duarte
Catarina Vicente Barrete Mateus
Maria de Lurdes dos Santos
Marcelo dos Reis
Rosária de Jesus Cristóvão
Assunção Duarte Figueira
Manuel dos Santos Almeida
Maria do Carmo M. Mendes Santos
José dos Santos Rito
Margarida Braz Oliveira Ramalhinho
Manuel Trindade Ramalhinho
Ilda Augusta Ramalho
João António Duarte
Silvia Maria Ribeiro
Ermelindo Manuel Casimiro
Marta Pinheiro Alres dos Santos
Jorge Duarte Gamanho
Perpétua da Conceição Couchinho
Juliana Rosa Soares Conceição
Maria Jesus Femandes de Castro
Isabel Maria de Castro Almeida
Otilia Nunes Rodrigues da Conceição
José Martins Ferreira
Maria Lúcia Pires Esteves

32,30
46,78
55,72
49,22
28,89
14,89
34,55
14,29
14,65
21,07
28,86
18,50
6,87
82,86
10,88
5,75
31,74
10,33
20,27
98,48
14,21
17,84
6,85
29,00
27,53
9,51
32,30
11,42
13,80
46,25
8,57
4,49
86,13
35,42
36,15
8,31
11,80
30,70
38,06
5,86
11,99

Margarida de Jesus Moura Amaral
João António Martins
Leonel Sequeira Lourenço
António Silva Branco
Celeste Maria Rodrigues Mateus
Adélia Gonçalves dos Santos
José Roque Mateus
Violinda Jesus
Maria Hermínia Esteves
Amélia do Rosário
Maria Afonsa
Maria Amélia Rosa de Campos Ginja
Conceição Pestana de Gouvêa
Armindo Afonso Santos
Maria da Conceição dos Santos António
Alberto Gonçalves da Silva
Joaquina Pires Máximo Gonçalves
Emilia Rosa de Campos Ginja
Maria Martins
Maria José dos Santos Ramos Cardosa
Marta Natália Lourenço
José Pedro Nunes da Silva
Maria Rosa Dias Freire
Maria José Gregório Micaelo Sousa
Simão Sousa Barata
Alzira Maria Roque Gonçalves Mendes
Joaquim João Mendes
Maria Delfina Nunes
Marta Carolina Martins Nunes
Ana Pires Marques Cajado
Clara dos Santos Riscado
Ana Maria Duarte Paulo Amoroso
Maria Fátima Femandes da Conceição
Celeste de Jesus Rodrigues
Amilcar Gonçalves Pires Belo
Joaquim Gonçalves Calmeiro
Maria Delfina Lourenço Nunes
José Luis Nunes
Lurdes Nunes Teodoro Peres
Leopoldina Ressurreição da Silva
Helena Rodrigues

46,42
35,14
2,47
51,86
15,54
8,36
11,03
16,65
5,45
15,76
6,68
87,53
31,69
54,43
77,91
63,76
73,67
35,79
20,76
10,83
44,36
8,86
92,28
33,38
6,73
16,56
25,55
52,47
38,92
51,47
12,29
8,62
89,37
21,72
9,90
14,21
5,16
23,78
56,48
4,21
25,19
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Maria Deolinda Antunes
Maria do Rosário dos Santos
Maria Vicência Diabão
Francisco José Pestana Sardinha
António João Pardal de Sá
Maria Ribeira Marques
Conceição de Jesus
Maria João Nunes Crespo
Aurélio Mateus
Silvina de Jesus Roque
João Rodrigues Martins
Hélder de Deus de Oliveira Alves
Isabel Maria Pires Pereira Vilela
Maria José Ramalhinho dos Santos Braz
Maria da Luz Carvalho Henriques
Helena da Ascenção Mendes Barreto
Maria Rosa Alves
Abílio Mateus
Maria de Fátima Martins Reixa
Américo da Conceição Nabais

Ponto 11

—

20,90
20,47
10,58
3,83
27,50
12,71
49,16
37,00
67,04
14,07
18,99
4,70
1,64
18,33
13,19
138,59
15,53
21,44
42,29
33,71

Maria Adelaide Oliveira Lalanda Silva
Herminia de Jesus Ferreira Cabeças
José Salvado Ferreira
Joaquina da Silva Barbosa
Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues
José Ribeiro Peres
Maria José dos Santos Marques
Maria José Vaz
José Terroa Bicho
Maria da Conceição Lopes
Lucas dos Santos Pio
Maria José Caroça Teles Baltazar
João dos Reis Baltazar
Francisco Ivo
Elisa Nunes Afonso
José Roque Gonçalves
Maria Odete Castelo de Oliveira
José Amaro Cajado
Agostinho Jorge de Aguiar

18,62
28,91
53,07
41,63
5,08
12,11
20,04
17,48
6,92
49,37
101,24
20,15
56,84
13,88
5,07
23,03
26,93
45,68
45,56

João Rodrigues Ribeiro
Engelina dos Reis
Emilia de Jesus dos Reis
Manuel da Silva Afonso
Julieta dos Anjos Cotovio
Américo Ginja dos Santos
Fernanda de Jesus Serra
Maria Breia do Rosário
César Salomão
Maria Manuela Martins Clemente
Luis Lameiras Clemente
Maria Alice de Jesus Baltazar Batista
Maria Justina dos Anjos Nunes
Alzira Marques Vaz Nunes
Maria de Lurdes Marques
José Antunes
Joaquim José de Oliveira Amorim
Maria da Luz Teodora
Fernando Mendonça Delgado

15,35
2,58
10,86
17,00
39,10
37,75
24,63
9,37
17,35
110,67
64,86
47,25
27,90
63,45
30,62
2,72
23,02
44,86
29,44

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor
Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 3 de outubro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 32.885.290,91
€ 90.319,45

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

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

Ata n.° 27/2019, de 4 de Outubro

Página 22/22

