CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

AIAN.°29

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA— 31 OUTUBRO 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°29
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, na sala privada de reuniões dos Paços
do Município de Castelo Branco, reuniu a Câmara Municipal por convocação extraordinária sob a
Presidência do Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor VicePresidente José Augusto Rodrigues Alves e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge
Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Hugo José dos Reis Lopes e
Luísa Margarida Ventura Cardoso Gomes Pereira.
O Senhor Vereador Carlos Barata de Almeida, não esteve presente por motivo de ordem profissional.
A Senhora Vereadora Luísa Margarida Ventura Cardoso Gomes Pereira, cidadã imediatamente a
seguir na ordem da lista do Partido Social Democrata, esteve presente na reunião, nos termos do artigo
78.° e do n.° 1 do artigo 79.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco
José Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes do Edital n.° 73/2019, de 28 de outubro:
Ponto 1

—

Mapas de Pessoal para o Ano 2020

1.1. Câmara Municipal de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco pata o
ano 2020, que é dado como reproduzido ficando a fazer parte integrante desta ata como documentação n.° 1.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes para explicar que a Vereação do PSD é contra
o aumento de pessoal no Gabinete de Apoio à Presidência, tal como referido numa reunião de executivo
anterior.
Depois de analisado e discutido, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos

Senhores Vereadores do PSD, aprovar o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco para
o ano 2020.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeito de aprovação, nos termos da
alínea o) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro.

Ata n.° 29/2019, de 31 de Outubro
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1.2. Serviços Munïcipalízados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Mapa de Pessoal dos Serviços Munícípalizados de Água e
Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco para o ano 2020, que é dado como reproduzido
ficando a fazer parte integrante desta ata como documentação n.° 2.
Depois de analisado e discutido, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, aprovar o Mapa de Pessoal dos Serviços Munícipalizados de Água e
Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco para o ano 2020.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal, para efeito de aprovação, nos termos da
alínea o) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, conjugada com o artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro.
Ponto 2— Instrumentos de Gestão Prevísional para o Ano 2020
2.1. Câmara Municipal de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de Instrumentos de Gestão Previsional pata o Ano
2020, da Câmara Municipal de Castelo Branco, que se dá como reproduzida, ficando a fazer parte
integrante desta ata como documentação n.° 3. Prosseguindo as normativas legais, foi dado cumprimento
ao disposto no n.° 3 do artigo 5.° da Lei n.° 24/98, de 26 de maio (Estatuto do Direito de Oposição) e na
alínea b) do artigo 7.° da Lei n.° 8/2009, de 18 de setembro (Conselho Municipal de Juventude).
Depois de analisada e discutida, a Câmara Municipal deliberou, por maíoria, com dois votos contra dos
Senhores Vereadores do PSD, aprovar a proposta dos Instrumentos de Gestão Previsional para o Ano 2020,
da Câmara Municipal de Castelo Branco, que totaliza os seguintes valores: Orçamento, quer na Receita
quer na Despesa, € 51.083.563,00; Grandes Opções do Plano (GOP), € 32.314.236,00; e Plano Plurianual
de Investimento (PPI), € 20.483.553,00.
Mais, foi deliberado remeter a mencionada proposta à Assembleia Municipal, para efeito de aprovação,
nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte Declaração de Voto: No que concerne
ao ponto 2.1 da Ordem de Trabalhos ‘Documentos Previsionais para o Ano 2020

—

Câmara Municipal de

Castelo Branco’, os Vereadores eleitos pelo PSD votam contra. O voto contra fundamenta-se no facto do
documento em apreço refletir algumas opções erradas e que nós sintetizamos da seguinte forma: 1.
Opção da governação, continuada e reiterada, no material e na construção. No nosso entendimento deveria
refletir uma opção pelas pessoas que se traduzia na redução do IMI nas freguesias rurais, pagamento de
Ata n.° 29/2019, de 31 de Outubro
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50% do passe dos alunos do ensino secundário deslocados, incentivos financeiros à natalidade (Castelo
Branco apresenta um índice de natalidade abaixo da média nacional), pagamento das refeições das crianças
do pré-escolar e na devolução de 2% do IRS (Castelo Branco apresenta um índice de poder de compra
abaixo da média nacional); 2. Inexístência de instrumentos para apoiar o tecido empresarial existente e
atrair novos investimentos. Reflete, ainda, a inércia no que concerne a uma atitude proactíva para criar
emprego qualificado em Castelo Branco. Desta forma os nossos jovens são obrigados a fixar-se em outros
territórios mais atrativos e com empregos melhor remunerados; 3. Inexistência de um Regulamento para a
criação de um Fundo de Apoio aos Comerciantes afetados pela demora excessiva das Obras de
requallficação; 4. Atribuição dos subsídios sem existência de um regulamento que defina os critérios.
2.2. Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de Instrumentos de Gestão Previsional para o Ano
2020, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, que
aqui se dá como reproduzida, ficando a fazer parte integrante desta ata como documentação n.° 4.
Prosseguindo as normativas legais, foi dado cumprimento ao disposto no n.° 3 do artigo 5.° da Lei n.°
24/98, de 26 de maio (Estatuto do Direito de Oposição) e na alínea b) do artigo 7.° da Lei n.° 8/2009, de 18
de setembro (Conselho Municipal de Juventude).
Depois de analisada e discutida, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos
Senhores Vereadores do PSD, aprovar a proposta dos Instrumentos de Gestão Previsional para o Ano
2020, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, que
totaliza os seguintes valores: Orçamento, quer na Receita quer na Despesa, € 18.632.000,00; Grandes
Opções do Plano (GOP), € 15.725.000,00; e Plano Plurianual de Investimento (PPI), € 6.590.000,00.
Mais, foi deliberado remeter a mencionada proposta à Assembleia Municipal, para efeito de aprovação,
nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Os Senhores Vereadores do P50 apresentaram a seguinte Declaração de Voto: No que concerne
ao ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos ‘Documentos Previsionais para o Ano 2020

—

Serviços

Municipalizados de Castelo Branco’, os Vereadores eleitos pelo PSD votam contra. O voto contra
fundamenta-se no facto do documento em apreço refletir algumas opções erradas e que nós sintetizamos
da seguinte forma: 1. Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) apresentam uma situação
financeira boa, o que nos apraz registar; 2. Todavia, a situação financeira dos SMCB permitiria ao decisor
político, caso fosse essa a sua opção, fazer reduzir o impacto financeiro da fatura da água apresentada
aos consumidores. Tal não se verifica o que penaliza todos aqueles que vivem no concelho de Castelo
Ata n.° 29/2019, de 31 de Outubro

Página 3/11

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Branco; 3. Assim, pugnamos pela redução das taxas aplicadas na fatura da água por forma a reduzir o seu
impacto nos agregados familiares.
Ponto 3

—

Contratação Pública

3.1. Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal, do Município
de Castelo Branco: Serviço Urbano e Municipal. Proposta de Abertura do Procedimento
Concursal e Aprovação da Minuta do Modelo do Anúncio para Publicação no DRE

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5964, de 29/10/2019, do Gabinete da
Presidência, propondo a abertura do procedimento por concurso público para a Contratualização do
Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal, do Município de Castelo Branco: Serviço Urbano
e Municipal, pelo preço base de € 95.000,00 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e a aprovação da
minuta do modelo do respetivo anúncio para publicação no Diário da República Eletrónico (DRE).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento concursal,
aprovar as peças do procedimento e a delegação no júri, das competências previstas na presente
informação, relativas à Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal, do
Município de Castelo Branco.’ Serviço Urbano e Municipal, pelo preço base de € 95.000,00 (acrescido do
IVA à taxa legal em vigor).
Deliberou ainda, aprovar a minuta do modelo do anúncio para publicação no DRE.
3.2. Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal do Município
de Castelo Branco— Lote 2. Proposta de Adjudicação de Procedimento Concursal, Nomeação
do Gestor de Contrato e Aprovação da Minuta de Contrato

Pelo Senhor Presidente foram presentes as propostas de adjudicação, nomeação de gestor de contrato,
e minuta de contrato, do procedimento concursal referência CPI 5 186/2019

—

Contratualização do Serviço

Público de Transporte de Passageiros Municipal do Município de Castelo Branco

—

Lote 2, Propõe-se: a

adjudicação à empresa ATE Auto Transportes do Fundão, S.A., pelo valor de €31.915,00, nos termos da
—

alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1
do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 76.° do Código
dos Contrato Público (CCP); a nomeação do engenheiro Ruben Manuel Marfins Roque como gestor do
respetivo contrato, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP; o relatório final, para os efeitos previstos no artigo
148.° do CCP; e a minuta de contrato, para os efeitos previstos no artigo 98.° do CCP.
Ata n.° 29/2019, de 31 de Outubro
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes e questionou que antes de dizer o sentido de
voto da Vereação do PSD, desejava saber se o Senhor Presidente, ou familiares seus diretos, mantinham
relações comerciais com a empresa adjudicatária do procedimento concursal em causa, Auto Transportes
do Fundão, SA, tendo feito a pergunta ao Senhor Presidente. O Senhor Presidente Luís Correia
respondeu que, nem ele nem os seus familiares diretos, nada tinham a ver com a empresa Auto
Transportes do Fundão, SA, tendo voltado a afirmar que nem ele nem os seus familiares eram sócios
daquela empresa.
Neste momento, o Senhor Presidente Luís Correia abandonou a reunião.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
adjudicar o procedimento concursal referência CPI $ 186/2019

—

Contratualização do Serviço Público de

Transporte de Passageiros Municipal do Município de Castelo Branco

—

Lote 2, à empresa ATF

—

Auto

Transportes do Fundão, SA, pelo valor de €31.915,00, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da
Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.°
197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 76.° CCP.
Mais deliberou, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP, nomear o engenheiro Ruben Manuel Martins Roque
como gestor do respetivo contrato, bem como aprovar a minuta do contrato, para os efeitos previstos no
artigo 98.° do CCP.
Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo contrato e aprovar o relatório final do procedimento.
Neste momento, o Senhor Presidente Luís Correia entrou da sala de reuniões.
Ponto 4— Obras Municipais
4.1. Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica. Anulação de Compromisso
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5778, de 18/10/2019, do Departamento de
Administração Geral, sobre a anulação do compromisso referente a um contrato celebrado para a aquisição
de serviço, com o seguinte texto: “Considerando que: 1. Do contrato n.° 123, celebrado em 29/07/2018,
com a Endesa Energia SA

—

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 início do fornecimento, ao abrigo do contrato descrito no número anterior se iniciou, quase
Ata n.° 29/2019, de 31 de Outubro
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na totalidade dos pontos de entrega, em 26/09/2019; 3. O valor estimado do custo mensal, em média, é de
€ 268.012,57; 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 do compromisso descrito no Ponto 1, o valor referente a dois meses
e meio de pagamentos, e do descrito no Ponto 4 o valor referente ao mês de setembro de 2019, pelo que e
conforme o Ponto 3 se pode descomprometer o valor de € 134.006,29 em cada um dos compromissos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anulação do compromisso, 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, retificar o valor para o montante de € 268.012,57, para assegurar o
pagamento daquele serviço, e descomprometer o valor remanescente de € 134.006,29.
4.2. Reabilitação da Fábrica de Lanifícios Corga

—

Museu de Lanifícios. Liberação de Caução

Bancária

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5855, de 23/10/2019, da Divisão de Obras,
de Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de caução da empreitada de Construção,
Conservação,

Reparação e Melhoramentos de Edifícios Propriedade do Município: Reabilitação da

Fábrica de Lanifícios ‘Corga’

—

Museu de Lanifícios, adjudicada à empresa Construtora Jerónimo Reis

& Afonso, Lda. Da informação consta o seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria para efeitos
do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 190/201 2, de 22 de agosto, para a 1.a liberação de caução, no
dia 17 de setembro de 2019, concluiu-se que se encontram cumpridas todas as obrigações contratuais
por parte do adjudicatário, pelo que se deverá proceder à liberação das cauções prestadas conforme
previsto nos artigos 3.° e 4.° do mencionado diploma e serem restituídas as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro título, na percentagem de 60% da caução total da obra” (€ 64.299,85), no valor
de € 38.579,91.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 1a liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituídas, à
empresa Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
título, na percentagem de 60% da caução total da empreitada de Construção, Conservação, Reparação e
Melhoramentos de Edifícios Propriedade do Município: Reabilitação da Fábrica de Lanifícios ‘Corga’

—

Museu de Lanifícios, no valor de € 38.579,91.
4.3. Construção de Um Pavilhão Industrial

Ata n.° 29/2019, de 31 de Outubro

—

Lote 120. Prorrogação do Prazo da Empreitada
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n,° 5858, de 23/10/2019, da Divïsão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada de
Construção de Um Pavilhão Industrial, pelo período de noventa dias, requerida pela firma Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda., através do ofício n.° 085/2019, de 15/10/2019. Da informação
consta o seguinte texto: “Através de ofício enviado pela empresa Duafar, Construção Civil e Obras
Públicas, adjudicatária da empreitada em epígrafe com sede em Escalos de Cima, foi solicitada uma nova
prorrogação de prazo graciosa de 90 dias, alterando a conclusão da empreitada de 3 de novembro de
2019 para 1 de fevereiro de 2020. Sobre os motivos agora apresentados, entende a fiscalização da obra
produzir os seguintes comentários: 1. As prorrogações graciosas do prazo para conclusão do contrato de
empreitada correspondem a um prolongamento ou ampliação do prazo de cumprimento do contrato mas
que é concedido pelo dono da obra ao empreiteiro em virtude de este não ir conseguir cumprir o prazo de
conclusão previsto por razões que, não obstante lhe serem (ao empreiteiro) imputáveis, o dono da obra
entende deverem ser relevadas; 2. A concessão de uma prorrogação graciosa do prazo de execução da
empreitada tem de ser compatível com o interesse público de boa conclusão dessa empreitada e para ser
concedida terão de existir razões substantivas que, não obstante serem imputáveis ao empreiteiro, merecem
ser atendidas; 3. Na última síntese de conjuntura, a informação disponibilizada relativa ao mercado das
obras públicas pela Federação Portuguesa da Indústria de Construção e Obras Públicas (FEPICOP),
avalia o primeiro semestre de 2019 como positivo, tendo por base a informação disponibilizada pelo Portal
Base. Apesar deste crescimento, o mercado continua a deparar-se com a escassez de mão-de-obra com
qualificações adequadas para a contratação pelas empresas, como um dos fatores que limitam a
expansão do setor da construção civil. Este cenário é constatado de forma mais agravada no interior do
país, onde as grandes obras públicas recentemente anunciadas e o crescimento imobiliário nos grandes
centros urbanos, tem absorvido grande parte das empresas, dificultando a contratação de trabalhadores e
a seleção de subempreiteiros. 4. Em relação aos motivos agora invocados, os mesmos não são muito
diferentes dos apresentados na

1a

prorrogação de prazo concedida em 21 de junho de 2019. A isso

continuam a estar interligadas as dificuldades que o sector atravessa, principalmente na captação de mão-de-obra e que são transversais a outras áreas, originando dificuldade na execução das empreitadas dentro
dos prazos estabelecidos. Assim sendo, em face do exposto, os motivos apresentados pelo adjudicatário
para a prorrogação de prazo, são aceitáveis. Acresce referir, relativamente a esta nova prorrogação de
prazo de 90 dias, que sendo a mesma concedida, deverá ser a título gracioso, ou seja, não resultarão
quaisquerencargosparaoDonodeObra, presentesoufuturos, relacionados com custo de estaleiro, revisão
de preços ou quaisquer outros ónus ou encargos derivados relativos ao pedido de prorrogação de prazo”.
Ata n.° 29/2019, de 31 de Outubro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção de Um Pavilhão Industrial, requerida pelo empreiteiro da obra, Duafar

—

Construção Civil e

Obras Públicas, Lda, pelo período de noventa dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem
quaisquer encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão
de preços ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
4.4. Parque Urbano Cruz de Montalvão. Aprovação de Plano de Segurança e Saúde e Nomeação
de Fiscal da Empreitada

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5872, de 23/10/2019, 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 Parque Urbano
Cruz de Montalvão 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 pela técnica superior Ana Margarida Lopes Timóteo Santos”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar o Plano de Segurança e Saúde a implementar na empreitada de Parque Urbano Cruz de
Monta/vão, de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro e nomear, como fiscal da obra,
diretamente fiscalizada pela autarquia, a técnica superior Ana Margarida Lopes Timóteo Santos, nos
termos do n.° 4 do artigo 305.° e do n.° 2 do artigo 344.° do Código dos Contratos Públicos.
Ponto 5— Plano Municipal para a Integração de Migrantes

—

Castelo Branco. Transferência

IReembolso de Comparticipação. Projeto n.° PT120171 FAMII2OJ

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n .05912, de 25/10/2019, da Unidade de Planeamento,
Promoção e Desenvolvimento Económico, sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes Castelo
—

Branco. Transferência/Reembolso de Comparticipação FAMI. Projeto n.° PT/2017/FAMI/201, cujo texto se
—

transcreve: “Foi creditado o montante de 15.109,47 € na conta bancária do Município de Castelo Branco
junto da Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN PT50003502220008708673092, relativo ao reembolso das
despesas do pedido de pagamento n.° 002/201 8, referente ao projeto ‘Plano Municipal para a Integração
de Migrantes

—

Castelo Branco’, aprovada pelo FAMI

—

Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração,

com o código de projeto PT/2017/FAMI/201, conforme parecer técnico, em anexo (anexo 1). A execução
física e financeira da candidatura/projeto é realizada, em parceria, pelo Município de Castelo Branco e pela
Ata n.° 29/2019, de 31 de Outubro
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Amato Lusitano Associaçao de Desenvolvimento. O pedido de pagamento foi realizado pelo montante de
—

20.751,09€, dos quais foram considerados elegíveis 20.145,96€, conforme listagem das despesas em anexo
(anexo 2). O montante creditado (15.109,47 €) é repartido pelas entidades executoras do seguinte modo:
7.500,00 € para Município de Castelo Branco (10.000,00 € x 75%); 7.609,47 € para a Amato Lusitano
(10.145,96€ x 75%). Assim, face ao exposto, solicita-se a V. Exa. a devida autorização, para que o montante
de 7.609,47€, seja transferido para a conta bancária da Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento,
—

junto da Caixa Geral de Depósitos, com o seguinte IBAN PT50004541704027884133564”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência, para a conta bancária da
Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, junto da Caixa Geral de Depósitos, IBAN

PT50004541704027884133564, do montante de € 7.609,47, referente à parte do montante que cabe
àquela associação como parceira da candidatura ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração
(FAMI), Plano Municipal para a Integração de Migrantes

—

Castelo Branco. Transferência/Reembolso de

Comparticipação FAMI. Projeto n.° PT/201 7/ FAMI/201.
—

Ponto 6

—

Minuta de Retificação ao 3.° Adicional do Contrato de Subconcessão de Uso Privado de
Nove Parcelas de Terreno do Domínio Público Ferroviário, Sitos Entre os Kms 93,359 e
93,033 LD e Entre os Kms 93,676 e 94,033 LE, da Linha da Beira Baixa, Junto à Estação
de Castelo Branco a Celebrar com a IP Património Administração e Gestão Imobiliária,
—

SA (Contrato 13711 2ICNRP) no Seguimento da Deliberação da Câmara Municipal, de
05I04I2019, Tomada Sob o Ponto 8.4. da Ordem de Trabalhos
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta de retificação do 3.° adicional ao contrato 137/12/CA/RP
de subconcessão de uso privado de nove parcelas de terreno do domínio público ferroviário, sitos entre os
kms 93,359 e 93,033 LD e entre os kms 93,676 e 94,033 LE da linha da Beira Baixa, junto à estação de
Castelo Branco, a celebrar com a lP Património

—

Administração e Gestão Imobiliária, SA, no seguïmento

da deliberação da Câmara Municipal, de 05/04/201 9, tomada sob o Ponto 8.4. da Ordem de Trabalhos.
Pela presente retificação, o Ponto 11, da Cláusula Segunda (Obrigações do MunIcípio), passa a ter a seguinte
redação: “o Município realizará todas as obras e projetos de especialidades elencadas nos pontos anteriores
num prazo de doze meses, após a aprovação dos programas base, estudos prévios e projetos de arquitetura,
sob pena de indemnizar a IPP com o valor de 2.850,00 €/mês por cada mês que passar da data que vier a
ser fixada para a entrega do edifício (lD 4647) e do pavilhão com 200 m2 com as obras prontas”. A
presente minuta é dada como reproduzida e ficará fazendo parte desta ata como documentação n.° 5.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar minuta de retificação do 3.° adicional ao
contrato 137/12/CA/RP de subconcessão de uso privado de nove parcelas de terreno do domínio público
Ata n°29/2019, de 31 de Outubro
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ferroviário, sitos entre os kms 93,359 e 93,033 LD e entre os kms 93,676 e 94,033 LE da linha da Beira Baixa,
junto à estação de Castelo Branco, a celebrar com a IP Património —Administração e Gestão Imobiliária, SA,
no seguimento da deliberação da Câmara Municipal, de 05/04/2019, tomada sob o Ponto 8.4. da Ordem de
Trabalhos e pela qual o Ponto 11, da Cláusula Segunda (Obrigações do Município), passa a ter a seguinte
redação: ‘o Município realizará todas as obras e projetos de especialidades elencadas nos pontos anteriores
num prazo de doze meses, após a aprovação dos programas base, estudos prévios e projetos de
arquitetura, sob pena de indemnizar a IPP com o valor de 2.850,00 €/mês por cada mês que passar da data
que vier a ser fixada para a entrega do edifício (ID 4647) e do pavilhão com 200 m2 com as obras prontas”.
Mais, deliberou dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar a
retificação ao 3.° adicional do contrato de subconcessão referência 137/12/CA/RP.
Ponto 7— CIMI (Artigo 62.°)

—

Proposta de Revisão do Zonamento

Pelo Senhor Presidente foi presente o e-mail da DSA

—

Direção de Serviços de Avaliações referência

Mai1357_2019_DSA Classificação300.30.60, assunto: Proposta de Revisão do Zonamento (Artigo 62.° do
dM1). Daquela comunicação consta o seguinte texto: “Nos termos do artigo 62.° do Código do Imposto
Municipal sobre os Imóveis (CIMI), compete à Comissão Nacional de Avaliação dos Prédios Urbanos
(CNAPU) propor trienalmente, até 31 de outubro, o zonamento e os respetivos coeficientes de localização,
as percentagens a que se refere o n.° 2 do artigo 45.° do CIMI e as áreas da sua aplicação, bem como os
coeficientes majorativos aplicáveis às moradias unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e
regionais. Concluída a proposta de revisão do zonamento, efetuada pelo(s) perito(s) local(ais) responsável
(eis) com a colaboração do perito regional coordenador e do interlocutor indicado por essa câmara municipal,
informa-se que a referida proposta deve ser consultada em https.J/zonamentopf.portaldasfinancas.gov.pt/,
solicitando-se que sobre a mesma se pronuncie no prazo de dez dias, de acordo com o previstos nos
artigos 86.° e 87.° do Código do Procedimento Administrativo. A forma de acesso à aplicação é a que foi
oportunamente transmitida ao interlocutor municipal, devendo para o efeito serem usadas as credenciais
de acesso ao Portal das Finanças desse município. Para que a CNAPU, no uso das competências que lhe
são cometidas e no curto período de tempo que dispõe para o cumprimento do prazo estabelecido, possa
fazer uma análise atenta das eventuais propostas ou sugestões de ajustamento do zonamento desse
município, deverão as mesmas ser convenientemente fundamentadas. As propostas deverão ser remetidas,
através de envio de ficheiro Excel, por e-mail (dsaat.gov.pt), utilizando” o modelo normalizado referido
na comunicação. “Quaisquer dúvidas que eventualmente possam surgir na utilização da aplicação
informática onde estão disponíveis todos os dados do zonamento e o manual (menu Ajuda), podem ser

Ata n.° 29/2019, de 31 de Outubro
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esclarecidas junto do(s) perito(s) local(ais) responsável(eis) pelo zonamento ou do perito regional
coordenador”. No programa de gestão documental MyDoc, em 30/10/2019, o Senhor Diretor do
Departamento Técnico informou que “relativamente ao assunto, informa-se que os peritos locais com a
colaboração do perito regional e de mim próprio, na qualidade de interlocutor da autarquia, propusemos
junto da Direção de Serviços da Autoridade Tributária (AT) a manutenção da generalidade dos coeficientes
de localização para efeito de determinação do valor patrimonial. Exceção de tal situação surge apenas em
Castelo Branco, na zona da Quinta da Torre (zona da Granja Park) onde o coeficiente subiu de 1 .1. para 1.2.,
o que se justifica face aos objetivos do ClMl e aos valores de venda efetivamente praticados nesta zona
da cidade. Neste contexto, julga-se de propor que a Câmara Municipal delibere em reunião do executivo
comunicar nada ter a opor nem a que sejam feitos ajustamentos ao zonamento apresentado pela AT, a
coberto do e-mau da Ex.ma Senhora Subdiretora—Geral da Área de Gestão Tributária Património”.
—

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a manutenção da generalidade dos
coeficientes de localização para efeito de determinação do valor patrimonial e aprovar a aplicação do
coeficiente de localização de 1.2. na zona da Quinta da Torre (zona da Granja Park), em Castelo Branco,
para a determinação do valor patrimonial.
Deliberou ainda que esta deliberação deverá ser comunicada à Subdiretora—Geral da Área de
Gestão Tributária

—

Património no prazo de dez dias, após a receção do presente e-mail referência

Mail35Z_2019_DSA Classificação300.30.60, de acordo com o previsto nos artigos 86.° e 87.° do Código
do Procedimento Administrativo.
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 foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião eram 9 horas e
45 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secretariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
Ata n.° 29/20 19, de 31 de Outubro
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