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REUNIÃO ORDINÁRIA— 6 DEZEMBRO 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°33
Aos seis dias do mês de dezembro 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 e os Senhores Vereadores Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca
Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista, por motivo oficial, não pode estar presente.
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 usou da palavra para perguntar ao Senhor Presidente quais
eram as ações que a Câmara Municipal estava a encetar para solucionar o problema que os moradores,
muitos deles idosos, na Rua Conselheiro de Albuquerque, estão a vivenciar por motivo da concentração de
um grande número de pássaros nas árvores daquela artéria. Contudo, frisou que as ações a implementar
deveriam ser de âmbito técnico e nunca passar pelo abate de aves. O Senhor Presidente Luís Correia
respondeu que a Câmara Municipal está sensível a essa problemática e que já havia remetido um ofício aos
moradores da Rua Conselheiro de Albuquerque, assegurando-os de que autarquia estava a tomar medidas.
Informou, de que se iria fazer uma poda maior das árvores e que tinham sido feitos contatos com a Quercus
—

Associação Nacional de Conservação da Natureza para esta entidade proceder à montagem de

equipamentos

—

que já haviam sido adquiridos

—,

para afugentar dali os pássaros. Concluiu, considerando

que, tornar Castelo Branco numa cidade verde, com mais espaços verdes, podem ajudar a resolver aquelas
situações.
Não havendo outros pedidos de intervenção, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos da reunião da Câmara Municipal para o período da ordem do dia.
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II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 22 de novembro de 2019
(Ata n.° 32) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2— IRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Sport Benfica e Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, através da informação n.° 6526 de 21/11/20, da Divisão de
Educação, Cultura, Desporto e Ação Social, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio € 1.015,20, ao Sport Benfica e Castelo Branco, como comparticipação financeira pelas deslocações
da equipa de Futebol 11

—

iniciados masculinos (escalão de formação), a disputar o Campeonato Nacional.

2.1.2. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir, para a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, a quantia de € 53.000,00, destinada
a comparticipar financeiramente o incremento de mais um Agente de Informação de Tráfego de Aeródromo
(AlTA) para assegurar o controlo e vigilância do Aeródromo Municipal de Castelo Branco, no período de 1
de janeiro a 31 de dezembro de 2020.
2.1.3. Instituto Politécnico de Castelo Branco
2.1.3.1. 25.° Aniversário Departamento Engenharia Civil
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1.000,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado à organização
das comemorações dos 25 anos de atividade do Departamento de Engenharia Civil da Escola Superior de
Tecnologia.
2.1.3.2. Campeonato Regional de Ensino do Centro
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 4.500,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado à organização
das jornadas do Campeonato Regional de Ensino do Centro (Concurso Nacional de Obstáculos e do
Campeonato Regional e Campeonato Regional de Ensino do Centro), nos dias 5 a 25 de abril de 2020.
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2.1.4. Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1670,00, à Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo, como apoio financeiro destinado
a comparticipar a edição do livro Pinceladas de Poesia, da autoria da retaxense Maria da Conceição Correia.
2.1.5. Associação ladra
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €500,00, à Associação Tadra, como apoio financeiro destinado ao desenvolvimento das suas atividades
durante o ano 2019.
2.1.6. Fabre Actum Associação para a Dinamização, Defesa & Animação de Patrimónios e Artes
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de€ 500,00, à Fabre Actum Associação para a Dinamização, Defesa & Animação de Patrimónios e Artes,
—

como apoio financeiro destinado à organização do IV Encontro Património & Artes

—

Sabedoria Popular e

Tradição Oral, em Castelo Branco, realizado no dia lide outubro.
2.1.7. Agrupamento de Escolas Nuno Álvares Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €550,00, ao Agrupamento de Escolas Nuno Álvares Castelo Branco, como apoio financeiro à aquisição
—

dos prémios a serem entregues aos alunos que se destacaram em diversas atividades académicas,
desportivas, sociais e artísticas, tanto a nível local, regional ou nacional, no ano letivo 201 8/2019.
2.1.8. Cruz Vermelha Portuguesa Delegação do Distrito de Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1.000,00, à Cruz Vermelha Portuguesa

—

Delegação do Distrito de Castelo Branco, como apoio

financeiro destinado à aquisição de Cabazes de Natal a 100 pessoas/famílias carenciadas.
2.2. Iransferências de Capital
2.2.1. Instituto Politécnico de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 10.000,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado às obras de
requalificação da cobertura do pavilhão gimnodesportivo da Escola Superior de Educação, nos termos de
protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
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2.2.2. Centro Social Ribeiro das Perdizes

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 29.700,00, ao Centro Social Ribeiro das Perdizes, como apoio financeiro à aquisição de equipamentos
que melhorem a valência do centro e dos serviços que prestam, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.3. Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sarzedas

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 19.000,00, à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sarzedas, como apoio financeiro destinado
à comparticipação de obras de restauro do património integrado da Igreja da Misericórdia em Sarzedas, nos
termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.4. Albigym

—

Associação Juvenil Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 4.800,00, para a Albigym

—

Associação Juvenil Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha, como apoio

financeiro para aquisição de equipamento gímnico destinado ao projeto Com a Ginástica às Costas.
2.2.5. Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Gaviãozinho, CRL

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 8.680,00, à Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Gaviãozinho, CRL, como apoio financeiro
destinado a comparticipar o investimento de beneficiação no Lagar de Azeite de Gaviãozinho, nos termos
do Regulamento Municipal de Apoio ao Cooperativismo.
2.2.6. Clube de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 3.650,00, ao Clube de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado à requalificação do edifício,
nomeadamente, a substituição de janelas de madeira para PVC.
Ponto 3— CONTRATAÇÃO PÚBLICA

CPI S 25312019

—

Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal

do Município de Castelo Branco: Serviço Urbano e Municipal. Resposta a Erros e Omissões.
Ratificação
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Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, a informação n.° 6722, de 28/1 1/2019, do Senhor
Vereador Jorge Manuel Carrega Pio, com a resposta ao pedido de esclarecimentos, erros e omissões sobre
o procedimento concursal referência CPI $ 253/2019

—

Contratualização do Serviço Público de Transporte

de Passageiros Municipal do Município de Castelo Branco: Serviço Urbano e Municipal, que se transcreve:
“Nos termos do n.° 1 do artigo 50.° do Código dos Contratos Públicos (CCP), foi apresento um pedido de
esclarecimentos pelo concorrente Rodoviária da Beira Interior, SA, através da plataforma www.acingov.pt.
Dando satisfação ao referido pedido, apresentam-se as seguintes considerações: Questão 1. Programa de
Concurso, Anexo 1.

É nosso entendimento que, de modo a permitir a comparação entre ofertas, o Plano de

Oferta deverá ser apresentado nos mesmos moldes do Anexo 1 ao Caderno de Encargos. Confirmam este
nosso entendimento? Resposta: Confirma-se o entendimento da interessada no sentido da necessidade de
apresentação da proposta em moldes que respondam aos requisitos mínimos relativos à rede e níveis de
serviço a contratualizar, especificando eventuais acréscimos a esses requisitos mínimos, nos termos do
Anexo 1 ao Caderno de Encargos. Questão 2. Caderno de Encargos, Ponto 11.1.2. Solicitamos à Entidade
Adjudicante especificação do que considera ‘outras atividades auxiliares ou conexas com o objeto do
Contrato’. Resposta: O ponto 11.1.2 do Caderno de Encargos remete para o Anexo V do mesmo documento,
onde se admite a possibilidade de Exploração de publicidade nos veículos afetos à execução do contrato, a
qual é sempre admitida; e Exercício de outras atividades, somente quando autorizadas pela entidade
concessionária. As atividades que carecem de autorização da Entidade Adjudicante são apenas as referidas
no ponto 2 do Anexo V, designadamente as que envolvam a utilização dos espaços afetos ao cumprimento
do Contrato (e que não constituam já obrigações contratuais do operador). A entidade adjudicante não
recusará a autorização para o exercício de outras atividades quando não seja posto em causa o
cumprimento do contrato. Questão 3. Caderno de Encargos, Ponto 11.2. Ainda que seja permitida ao
operador a exploração dos espaços publicitários, nos veículos de transportes públícos coletivos afetos ao
Contrato (ponto 11.1.1) ‘a Entidade Adjudicante poderá determinar a realização de até 3 campanhas de
publicidade institucional com recurso aos suportes publícitários existentes nos veículos’ (ponto 11.2) nas
condições definidas nos pontos 11.3 e 11.4. Tendo em consideração o antes referido, e tendo em
consideração a necessidade de definição de limites claros às campanhas de publicidade institucional,
solicitamos à Entidade Adjudícante: Definição da duração máxima das campanhas a realizar; Limitação do
número de veículos afetos às campanhas de publicidade a realizar em cada momento; Confirmação que os
custos inerentes à retirada das campanhas institucionais são, tal como os custos de aplicação (ponto 11.4),
da responsabilidade da Entidade Adjudícante. O não esclarecimento dos pontos anteriores impede a
formação de contratos de publicidade com outras entidades e, inerentemente, a obtenção de receitas
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complementares por essa via. Resposta: As campanhas a realizar terão a duração máxima de 20 dias por

campanha, e deverão abranger no máximo 3 viaturas afetas ao serviço TUCAB e 4 viaturas afetas ao serviço
interurbano. Confirma-se que os custos inerentes à retirada das campanhas institucionais são, tal como os
custos de aplicação, da responsabilidade da Entidade Adjudicante. Questão 4. Caderno de Encargos, Ponto
16.5. lendo em consideração que as operações de transporte coletivo de passageiros em autocarro são
realizadas com recurso a otimização de meios (motoristas e viaturas) é praticamente impossível estabelecer
um sistema de contabilidade específico que permita a diferenciação da estrutura de custos por atividade.
lendo em consideração o antes exposto solicitamos à Entidade Adjudicante confirmação que, neste âmbito,
é suficiente a justificação da estrutura de custos afeta à realização do serviço recorrendo para tal aos tempos
de utilização dos motoristas e viaturas. Confirmam este nosso entendimento? Resposta: O Regulamento n.°

1370/2007 e o RJSPTP vieram dar um novo enquadramento jurídico à forma como os Estados membros e
entidades públicas desses Estados membros atribuem compensações por obrigações de serviço público a
operadores de serviços públicos de transporte, na linha de jurisprudência comunitária que definiu as
condições que devem verificar-se para que tais compensações não sejam consideradas auxílios de Estado
ilícitos. Uma das exigências resultante é a necessidade de aferição do nível das compensações face aos
custos reais dos operadores. Esta exigência vem sendo frisada pela Autoridade da Mobilidade e dos
Transportes, que inclusivamente emitiu orientações às autoridades de transporte no sentido da necessidade
de garantir a existência de ‘adequados sistemas contabilísticos, para os devidos efeitos de conformidade
com a legislação e orientações europeias e sindicabilidade dos dados relevantes da exploração’. Sopesando
por um lado as obrigações de fundamentação das compensações por obrigações de serviço público a
atribuir e, por outro lado, o facto de os operadores terem que adaptar-se à nova realidade do sector em
termos de necessidade de prestação de contas junto das autoridades de transporte, e considerando
igualmente o prazo do contrato a celebrar, a entidade adjudicatária garantirá a existência e a disponibilização
da informação necessária para cumprir aquelas exigências de reporte, no que se refere à identificação dos
custos e das receitas associadas à realização do serviço. Neste sentido, o operador deverá manter registos
contabilísticos que permitam identificar e discriminar os custos de investimentos e os custos operacionais,
nomeadamente os custos afetos ao pessoal (trabalhadores por categoria profissional, função e salários
brutos) e à frota (licenciamento, gestão, manutenção, combustível, acessórios e lubrificantes, etc.), ainda
que por imputação parcial de custos genéricos, incluindo a quota-parte de afetação de viaturas e motoristas
especificamente à execução do contrato, devendo o grau de afetação ser devidamente fundamentada.
Questão 5. Caderno de Encargos, Anexo IV. Conforme referido nos anexos do procedimento, a aplicação
dos descontos no âmbito do PARI está definida para a situação atual. De que forma serão aplicados os
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descontos definidos no âmbito do PARI no âmbito deste procedimento? Resposta: Os descontos previstos
no PART e a sua fórmula de aplicação encontram-se definidos até ao final do corrente ano. Prevê-se que
durante o ano de 2020 se mantenham os mesmos descontos, assim com a sua forma de aplicação. De
todas as formas, a existir qualquer alteração na aplicação do PART em 2020, a sua introdução será
previamente acordada com o operador e não implicará, em caso algum, alterações financeiras para o
operador, uma vez que os descontos a efetuar no valor dos títulos serão sempre compensados pela entidade
adjudicante. Questão 6. Caderno de Encargos, Anexo IV, Ponto 5. O tarifário para 2020 será revisto a 1 de
janeiro, conforme definido na Portaria n.° 298/2018, tendo em consideração o TA T definido pela Autoridade
de Transportes.

É nosso entendimento que o TA Tpara 2020 necessitará de considerar atualização tarifária

Extraordinária, conforme definido no Artigo 8.0 da Portaria n.° 298/2018, por motivo de alteração significativa
da estrutura de custos atual. Tendo em consideração o antes mencionado solicitamos á Entidade
Adjudicante informação do TAT a considerar no tarifário pata 2020. Resposta: A TAT para o ano de 2020
foi já comunicada aos operadores e será divulgada ao público nos prazos estabelecidos na lei. O valor da
TAT a considerar na atualização tarifária para o ano de 2020 é de 0,38%, conforme definido pela AMT. O
valor das compensações por Obrigações de Serviço Público previstas neste procedimento considera já a
atualização dos custos de produção, nomeadamente, os custos do trabalho como referido. Questão 7.
Caderno de Encargos, Anexo IV, Ponto 5. Tendo em consideração a questão anterior solicitamos á Entidade
Adjudicante confirmação que o IA 1 para 2020 refletirá o aumento da estrutura de custos verificado em 2019,
bem como o previsível aumento da estrutura de custos para 2020, em resultado do aumento de custos de
condução. Confirmam este nosso entendímento? Resposta: Remete-se para a resposta à Questão 6.
Questão 8. Caderno de Encargos, Anexo V, Ponto 2.

É nosso entendimento que esta cláusula:- Se aplica

aos espaços, propriedade da Entidade Adjudicante, afetos a este procedimento conforme definidos no ponto
1.1. do Anexo II;- Se aplica aos espaços que o operador afete totalmente ao cumprimento do contrato; Não
-

se aplica aos espaços da propriedade do operador e que não são afetos totalmente ao cumprimento do
contrato (ex. oficinas da propriedade do operador em que é realizada manutenção de viaturas afetas a outros
serviços). Solicitamos confirmação deste nosso entendimento. Resposta: O ponto 2 do Anexo V aplica-se a
quaisquer espaços ou instalações que o co-contratante empregue no cumprimento do contrato, incluindo os
disponibilizados pela entidade adjudicante e os próprios do co-contratante. Com este requisito pretende-se
garantir que estas instalações não são afetas a atividades diversas do serviço a contratualizar, com prejuízo
para este. Em todo o caso, e como já referido na resposta à questão 2, a entidade adjudicante não recusará
a autorização para o exercício de outras atividades quando não seja posto em causa o cumprimento do
contrato. Questão 9. Caderno de Encargos, Anexo VIII., Ponto 2.5.12.
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de outras atividades se referem apenas às que estão assocIadas ao objeto e/ou meios do contrato (ex.
publicidade, venda de cartões...). Resposta: O Ponto 2.5.12. do Anexo VIII refere-se às receitas de todas as
atividades exercidas pelo adjudicatário devidamente autorizadas pela entidade adjudicante, nomeadamente
as receitas acima identificadas, as associadas à publicidade e à venda de cartões, ou outras que venham a
ser exercidas pelo adjudicatário mediante prévia autorização”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar as respostas ao pedido de esclarecimentos, erros e omissões referente ao procedimento concursal
referência CPI 5 253/2019

—

Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal

do Município de Castelo Branco: Serviço Urbano e Municipal.
Ponto 4— OBRAS MUNICIPAIS
Liberação de Cauções
4.1. Construção da Base de Apoio Logístico de Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6465, de 20/11/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção da Base de
Apoio Logístico de Castelo Branco, adjudicada ao consórcio das empresas Constrope
Engenharia e Construção, SA e Gigabeira

—

—

Congevia,

Instalações Especiais, Lda e na sequência de ofício da

agente de execução da insolvência da firma Gigabeira

—

Instalações Especiais, Lda. Da informação

consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a
receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem
restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.°
do Código dos Contratos Púbicos”, nos seguintes montantes: Constrope
Construção, SA, o montante de € 75.229,66; e Gigabeira

—

—

Congevia, Engenharia e

Instalações Especiais, Lda, o montante de

€35.162,13.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e serem
restituídas ao consórcio das empresas Constrope

—

Congevia, Engenharia e Construção, SA e Gigabeira

—

Instalações Especiais, Lda e na sequência de ofício da agente de execução da insolvência da firma
Gigabeira

—

Instalações Especiais, Lda, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao

abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, nos montantes, respetivamente, de €
75.229,66 e de € 35.162,13, relativamente à empreitada de Construção da Base de Apoio Logístico de
Castelo Branco.
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4.2. Requalíficação da EN 233 entre o Km 103+000 (Cruzamento com a ER 240) e o Km 106+925
(Feiteira/Castelo Branco)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6467, de 20/11/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação da EN 233
entre o Km 103+000 (Cruzamento com a ER 240) e o Km 106+925 (Feiteira/Castelo Branco), adjudicada à
empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as
obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá
promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante
total de € 7.987,76.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas, como
garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos,
relativas à empreitada de Requalificação da EN 233 entre o Km 1 03+000 (Cruzamento com a ER 240) e o
Km 106+925 (Feiteira/Castelo Branco), adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA, no montante
total de € 7.987,76.
Ponto 5— ÁREA DE LocALizAçÃo EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
Venda do Lote 158. Autorujaí

—

Reparação e Manutenção, LUa. Manutenção e Reparação de

Veículos Automóveis
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6543, de 21/11/2019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, propondo a venda do Lote 158 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco
(ALECB), com a área de 1.41 6,53,00 m2 à empresa Autorujai

—

Reparação e Manutenção, Lda, pelo valor

de € 1.416,53,00 (€ 1,00/m2, conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 32.° do Regulamento da Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco e nas condições previstas no artigo 37.° do mesmo
regulamento), para instalação de uma unidade de fabricação de molduras.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote 158 da ALECB, com a área
de 1.416,53,00 m2 à empresa Autorujai Reparação e Manutenção, Lda, pelo valor de€ 1.416,53,00), para
—

instalação de uma unidade de fabricação de molduras.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.

Ata n.° 33/2019, de 6 de Dezembro

Página 9/27

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Ponto 6

—

SETOR EMPRESARIAL LOCAL

Neste ponto, a Senhora Vereadora Cláudia Soares abandonou a sala de reuniões
6.1. Terras da Beira Baixa, EMISA. Proposta de Cessação de Atividade, Liquidação e Dissolução

Pelo Senhor Presidente foram presentes, uma proposta e o ofício n.° 15, de 21/1 0/201 9, da Terras da
Beira Baixa

—

Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial de Castelo Branco, EM/SA, para a cessação

de atividade, liquidação e dissolução daquela EM/SA. Da proposta consta o seguinte texto: Considerando
que: 1- O Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Sociais estabelece as
condições de dissolução das empresas locais. 2- Mediante ofício que se anexa, a empresa municipal Terras
da Beira Baixa, EM/SA, veio dar conhecimento a esta Câmara Municipal que, na sequência da Assembleia
Geral, realizada no passado dia 14/10/2019, foi aprovada, por unanimidade, uma proposta do respetivo
Conselho de Administração, tendo por objeto a cessação da atividade, liquidação e dissolução da mesma.
3- O contrato social da empresa estipula nos pontos 1 e 2 do seu artigo 28.° que a alienação, dissolução,
transformação, integração, fusão e internalização da empresa é da competência da Assembleia Municipal
de Castelo Branco, sob proposta da Câmara Municipal, incumbindo àquela definir os termos de liquidação
do respetivo património. 4- O ofício referido no ponto 2, continha em anexo, não só cópia das atas, quer das
reuniões do Conselho de Administração, quer da Assembleia Geral, mas também as demonstrações
financeiras, por centro de custos, e, ainda, a lista do património atualizado e do balancete analítico reportado
a setembro de 2019. 5- De referir que a celebração recente de um protocolo com a Meltagus, para gestão
do Centro de Criação de Abelhas Rainhas e da Melaria, e com a Ovibeira, para gestão do Parque de Leilões
de Gado de Alcains, garante a continuação no futuro das respetivas atividades, esvaziando-se assim o papel
que estava cometido à empresa municipal, com vista à dinamização da economia regional. 6- Acresce ainda
que a empresa nos dois últimos anos registou resultados líquidos negativos, 27.214,93€, em 2017 e
10.360,58€, em 2018, perspetivando-se, face ao descrito no ponto anterior, que também no corrente ano o
resultado líquido irá ser negativo. Assim, em face do exposto, submeto ao Órgão Executivo que delibere
submeter ao Órgão Deliberativo a seguinte proposta: a) Que nos termos dos n.°s 1 e 2 do 61.° da Lei n.°
50/2012, de 31 de agosto, se delibere a cessação de atividade, liquidação e dissolução da empresa Terras
da Beira Baixa, EM/SA, com a consequente transferência da sua atividade para a Câmara Municipal,
devendo ser prosseguidos os demais procedimentos administrativos; b) Delegar na vogal do Conselho de
Administração, Eng.a Cláudia Alexandra Domingues Soares, ficando desde já nomeada como responsável
liquidatários por elaborar o projeto de relatório de partilha, a apresentar no prazo máximo de um mês à
Câmara Municipal, para ser submetido posteriormente à aprovação da Assembleia Municipal no mês de
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fevereiro de 2020. Paços do Município de Castelo Branco, 4 de dezembro de 2019. O Presidente da Câmara,
Dr. Luís Correia”. Todos os documentos são dados como reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta
ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos dos n.°s 1 e 2 do 61.° da Lei n.° 50/2012,
de 31 de agosto, submeter à deliberação da Assembleia Municipal, a proposta de cessação de atividade,
liquidação e dissolução da empresa Terras da Beira Baixa, EM/SA, com a consequente transferência da
sua atividade para a Câmara Municipal.
Mais deliberou, propor a vogal do Conselho de Administração, Vereadora Cláudia Domingues Soares,
como responsável liquidatário para elaborar o projeto de relatório de partilha a apresentar, no prazo máximo
de um mês, à Câmara Municipal, para ser submetido posteriormente à aprovação da Assembleia Municipal
no mês de fevereiro de 2020.
Neste ponto, os Senhores Presidente e Vereador Jorge Pio abandonaram a sala de reuniões
6.2. Albigec, EMISA. Proposta de Minuta de Contrato-Programa para o Ano 2020
Pelo Senhor Presidente foram presentes, a proposta de minuta do Contrato-Programa para o Ano 2020,
a celebrar entre o Município e a Albigec

—

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer,

EM/SA, em cumprimento das “disposições legais e estatutárias, mormente do artigo 47.° da Lei n.° 50/201 2,
de 31 de agosto, e do artigo 22.° dos Estatutos da Albigec, EM/SA”, aprovada em assembleia geral da
empresa, de 25/11/2019 e “o respetivo Parecer Prévio do Fiscal Único
disposto na alínea c) do n.° 6 do artigo 25.° da mencionada lei

—,

—

emitido em conformidade com o

para efeitos de apreciação do Executivo

Municipal e posterior aprovação pela Assembleia Municipal”. Os documentos são dados como reproduzidos
ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 2.
Após analisar a documentação, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, remeter, a proposta de minuta do Contrato-Programa para o Ano 2020 e o
respetivo Parecer Prévio do Fiscal Único da Albigec Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de
—

Lazer, EM/SA, à Assembleia Municipal, para apreciação e aprovação.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para assinar o
contrato-programa, após aprovação da Assembleia Municipal.
Depois de votado o ponto, os Senhores Presidente e Vereador Jorge Pio regressaram à sala de
reuniões
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6.3. CATM Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco.
—

Minuta de Contrato-Programa para o Ano 2020
Pelo Senhor Presidente foram presentes, a proposta de minuta do Contrato-Programa pata o Ano 2020,
a celebrar entre o Município e a CATAA
Castelo Branco

—

—

Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de

artigo 47.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto

—

e o respetivo Parecer Prévio do Fiscal

Único emitido em conformidade com o disposto na alínea c) do n.° 6 do artigo 25.° da Lei n.° 50/2012, de
—

31 de agosto

—,

para efeitos de apreciação do Executivo Municipal e posterior aprovação pela Assembleia

Municipal. Os documentos presentes são dados como reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta
ata identificados como documentação n.° 3.
Após analisar a documentação, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, remeter a proposta de minuta do Contrato-Programa pata o Ano 2020 e o
respetivo Parecer Prévio do Fiscal Único, da CATAA

—

Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-

Alimentar de Castelo Branco, à Assembleia Municipal, para apreciação e posterior aprovação.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para assinar o
contrato-programa, após aprovação da Assembleia Municipal.
Depois de votado o ponto, a Senhora Vereadora Cláudia Soares regressou à sala de reuniões
Ponto 7

—

URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

7.1. Plano de Pormenor de Cruz de Montalvão Norte. Alteração ao Lote 3 do Alvará de Loteamento
—

n.° 95/2011, Aditamento n.° 1, Fase A

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento exarado pela Beiracastelo

—

Sociedade de

Investimentos mobiliários, Lda, para autorização de uma alteração ao Alvará de Loteamento n.° 95/2011,
Aditamento 1, Fase A, no âmbito da Revisão do Plano de Pormenor da Cruz de Montalvão

—

Norte,

nomeadamente, das áreas máximas de implantação (Aim), de construção (Abc comercial), e de construção
—

de (aparcamento/cave) cada uma de 2.100,00 m2 para 2.450,00 m2, no Lote 3, inscrito sob o artigo urbano
n.° 15562 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 11086, ambos da
freguesia de Castelo Branco. Pelos serviços técnicos, no programa de gestão documental MyDoc, foi inscrita
a seguinte informação, em 18/11/2019: “Não se vê inconveniente na alteração do Alvará de Loteamento n.°
95/20 1 1, Aditamento n.° 1, Fase A, passando o Lote 3 a ter a área máxima de implantação, área máxima de
construção e área de construção de aparcamento/cave de 2.450,00 m2”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração ao Alvará de Loteamento n.°
95/2011, Aditamento 1, Fase A, no âmbito da Revisão do Plano de Pormenor da Cruz de Montalvão Norte,
—
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nomeadamente, das areas maximas de implantaçao (Aim), de construçao (Abc comercial) e de construçao
—

de (aparcamento/cave) cada uma de 2.100,00 m2 para 2.450,00 m2, no Lote 3, inscrito sob o artigo urbano
n.° 15562 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 11086, ambos da
freguesia de Castelo Branco.
7.2. Plano de Pormenor de Cruz de Montalvão Norte. Cedência para o Domínio Privado do Município do
—

Lote 6 do Alvará de Loteamento n.° 9512011, Aditamento n.° 2, Fase B

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento exarado pela Beiracastelo

—

Sociedade de

Investimentos mobiliários, Lda, para celebração de escritura de cedência do Lote 6, cedido por aquela
empresa, para o domínio privado da Câmara Municipal, tendo como contrapartida a execução das
infraestruturas da Fase B do Alvará de Loteamento n.° 95/20 1 1, Aditamento 2, no âmbito da Revisão do
Plano de Pormenor da Cruz de Montalvão

—

Norte. Pelos serviços técnicos, no programa de gestão

documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em 14/11/2019: “Não se vê inconveniente na cedência
da parcela Lote 6 para o domínio privado do município, em conformidade com o Revisão do Plano de
Pormenorda Cruz do Montalvão—Norte, publicado no Diário da República, 2. Série N.° 61 —27 de março
—

de 2019”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a cedência para o domínio privado do Município
do Lote 6 do Alvará de Loteamento n.° 95/2011, Aditamento n.° 2, Fase B, pela Beiracastelo

—

Sociedade

de Investimentos Imobiliários, Lda, tendo como contrapartida a execução das infraestruturas da Fase B do
Alvará de Loteamento n.° 95/2011, Aditamento 2, no âmbito da Revisão do Plano de Pormenor da Cruz de
Montalvão Norte.
—

Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar a escritura de cedência.
7.3. Maria Adélia Lucas Martins Balhau. Certidão de Compropriedade
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Adélia Lucas Martins Balhau,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação aos
prédios rústicos inscritos na matriz sob os artigos 58 e 60, da secção C e artigo 67 da secção B da União
,

das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a favor de Tmira Shunkert e Daniel Nachmin, 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 2de setembro, na redação
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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 resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, darparecerfavorável àemissãoda certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 9 1/95, 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.
7.4. LE-EDI 18112017. Paulo Alexandre Trindade da Silva. Castelo Branco. Declaração de
Caducidade de Processo de Licenciamento de Obra
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 181/2017, de 21/11/2017, requerido por Paulo Alexandre Trindade da Silva, para proceder a obra
de edificação nova na Zona Industrial, Rua 1. Lote 87. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo
GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 20/11/2019, 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 181/2017, de 21/11/2017, requerido por Paulo Alexandre
Trindade da Silva, para proceder a obra de edificação nova na Zona Industrial, Rua 1. Lote 87.
Ponto 8— CONTABILIDADE
8.1. Lei das Comunicações Eletrónicas. Fixação Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o
Ano 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6420, de 19/11/2019, do Setor de Apoio aos Órgãos
Municipais, do seguinte teor: “1. A Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, estabeleceu o regime jurídico aplicável
às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos conexos e, no seu artigo 106°, fixou uma
taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) que é determinada com base na aplicação de um percentual
sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais na área do correspondente Município.
2. O valor percentual da TMDP é aprovado anualmente pela Câmara e Assembleia Municipais até ao fim do
mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode exceder os 0,25%. 3.
Relativamente ao ano de 2019, à data de 14 de novembro a Câmara Municipal recebeu os seguintes valores
provenientes da cobrança da TMDP:
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Nowo

€ 2.582,69

Altice

€ 14.601,69

Onitelecom

NOS

€ 972,58

Vodafone Portugal

€665,73

€ 80,65

4. Em face do exposto, deverá a Câmara e Assembleia Municipal, aprovar a taxa percentual para o ano de
2020, a qual não poderá ultrapassar os 0,25%.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, nos
termos do artigo 1 06.° da Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, aprovar a TMDP de 0,25%, a aplicar sobre cada
fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao
público, em local fixo, para todos os clientes finais, para vigorar na área do Município de Castelo Branco,
durante o ano de 2020.
Mais deliberou, nos termos da alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro,
submeter a respetiva proposta da Câmara Municipal à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da
alínea b) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
8.2. 32.a Alteração ao Orçamento e 27.a às Grandes Opções do PlanoI2Ol9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 32.a Alteração ao Orçamento e 27.a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, no valor de € 63.000,00 e € 63.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.3.

33•a

Alteração ao Orçamento e 28.a às Grandes Opções do PlanoI2OJ9

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 33a Alteração ao Orçamento e a 28.a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 109.500,00 e 15.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.4. 34a Alteração ao Orçamento e 29.a às Grandes Opções do PlanoI2OJ9
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 34a Alteração ao Orçamento e a 29.a às Grandes Opções do
Plano/2019, quer nos reforços, quer nas anulações respetivamente,nosvaloresde€91.000,OOe 15.000,00,
quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Ponto 9

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

9.1. Programa de Apoio à Redução Tarifária para o Ano 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente, a informação n.° 6726, de 28/11/2019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, sobre o Programa de Apoio à Redução Tarifária para o Ano 2020, com o seguinte texto: “O
Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), publicado no Despacho n.° 1234A/2019 de 4 de fevereiro, tem por objetivo combater as externalidades negativas associadas à mobilidade,
nomeadamente o congestionamento, a emissão de gases de efeito de estufa, a poluição atmosférica, o
ruído, o consumo de energia e a exclusão social. O PART visa atrair passageiros para o transporte público,
apoiando as autoridades de transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso
ajustamento tarifário e da oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas pela Lei n.° 52/2015,
de 9 de junho. O Programa visa o financiamento das autoridades de transporte para o desenvolvimento de
ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo, bem como o aumento
da oferta de serviço e a expansão da rede, ficando o acesso ao financiamento do PART sujeito a uma
comparticipação mínima dos municípios, que em 2019 correspondeu a 2,5 ¾ da verba que lhes for
transferida pelo Estado (ponto 4 do Despacho n.° 1234-A/2019 de 4 de fevereiro). As verbas do PART são
destinadas a apoiar a redução tarifária, não podendo ser usadas para compensar descontos existentes à
data, conferidos pelas autoridades de transporte ou operadores. Dando seguimento ao preconizado no
Despacho n.° 1234-N2019 de 4 de fevereiro, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e o Município de
Castelo Branco, enquanto autoridades de transportes competentes, estabeleceram um acordo para
implementação conjunta do PART, nas condições definidas em contrato interadministrativo de partilha de
competências. A implementação do PART procura dar enfoque à alteração dos padrões de mobilidade da
população com vista à redução de emissões C02 nos transportes, e em maio de 2019 foram implementadas
quatro medidas de apoio à redução tarifária aplicáveis aos transportes rodoviários no seu território: 1Redução de 40% nos passes sociais assinatura mensal; 2- Redução de 40% nos passes assinatura mensal
4-18 e sub23; 3- Redução de 75% nos passes sociais assinatura mensal para desempregados e idosos (
65 anos); 4- Adoção de benefícios para as famílias, com desconto 100% a partir do 3.° utilizador com passe
de assinatura mensal, inclusive. Em julho de 2019 estas medidas foram alargadas aos transportes
ferroviários. Considerando a manutenção do PART no ano 2020, e tendo em conta que o acordo
estabelecido entre a CIMBB e o Município de Castelo Branco vigora apenas até ao dia 31 de dezembro de
2019, torna-se necessária a sua prorrogação. A implementação do PART na Beira Baixa em 2020, face à
ausência de novas informações sobre a sua implementação, deverá seguir os moldes adotados em 2019
definidos no Despacho n.° 1234-A/2019 de 4 de fevereiro, tanto ao nível das medidas apoiadas e acima
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enumeradas, como ao nível da dotação global do apoio atribuido à área da CIMBB, que correspondeu a
172.941€. Tendo em conta o ponto 5.° do artígo 234.° da Lei n.° 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o
orçamento de Estado para 2019, o acesso ao financiamento do PART nos transportes públicos está sujeito
à comparticipação das autoridades de transportes, sendo que no ano 2019 a comparticipação mínima
suportada pelas Autoridades de Transporte corresponde a 2,5% da verba que lhe for transferida pelo Estado
(o que corresponde a 4.324€ para a CIMBE, cabendo 721€ a cada Município), sendo que para o ano 2020
a comparticipação mínima suportada pelas autoridades de transporte corresponde a 10% da verba que lhe
for transferida pelo Estado (o que corresponde a 1 7.295€ pata a CIMBB, cabendo 2.883€ a cada Município).
Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Castelo Branco delibere sobre: a) Continuidade da
implementação de 4 medidas de apoio à redução tarifária no seu território; b) Renove o contrato de partilha
de competências com a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa para a gestão e aplicação do PART nas
condições acima descritas, através da celebração de contrato interadministrativo de partilha de
competências que se anexa à presente informação; c) Que seja autorizado o valor de comparticipação para
o ano 2020, a transferir para a CIM da Beira Baixa, no valor máximo de 2.883,00€”. Os documentos, que
incluem a minuta do contrato interadministrativo de partilha de competências a renovar, são dados como
reproduzidos, ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 4.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea ee) do n.° 1 do artigo 33.°,
conjugada com o n.° 1 do artigo 6.° do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros
(Anexo à Lei n.° 52/2015, de 9 de junho) e considerando a manutenção do Programa de Apoio à Redução
Tarifária nos Transportes Públicos (PART) no ano 2020, manter as quatro medidas de apoio à redução
tarifária no concelho, nomeadamente, a redução de 40% nos passes sociais assinatura mensal, a redução
de 40% nos passes assinatura mensal 4-18 e sub23, a redução de 75% nos passes sociais assinatura
mensal para desempregados e idosos ( 65 anos) e a adoção de benefícios para as famílias, com desconto
100% a partir do 3.° utilizador com passe de assinatura mensal, inclusive, para os efeitos previstos no n.°
12 do Despacho n.° 1234-N2019 de 4 de fevereiro.
Deliberou ainda, renovar o contrato interadministrativo de partilha de competências, celebrado com a
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, para a gestão e aplicação do PART, autorizando a transferência,
para aquela comunidade, da comparticipação para o ano 2020, no valor máximo de € 2.883,00, dando
seguimento ao preconizado no n.° 12 do Despacho n.° 1234-A/2019, de 4 de fevereiro.
Mais deliberou, nos termos da alínea k) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
remeter a proposta à Assembleia Municipal, para aprovação
Ata
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9.2. Mercado Municipal. Proposta de Diminuição de Taxas
Pelo Senhor Presidente foi presente, a informação n.° 6430, de 19/11/2019, da Divisão de Gestão
Patrimonial e Instalações Municipais, sobre a diminuição de taxas de ocupação no Mercado Municipal. Da
informação consta a seguinte proposta: ‘1. O Mercado Municipal de Castelo Branco (vulgo praça) tem sido
ao longo de décadas polo polarizador da economia local, aí se concentrando um considerável comércio de
produtos sobretudo de cariz regional; 2. Com comerciantes, muito deles simultaneamente produtores, cada
vez mais envelhecidos e com uma concorrência próxima difícil de acompanhar, a Autarquia tem contribuído
com quer nos reforços, quer nas anulações alguma dinâmica tendente a manter vivo esse espaço
comercial; 3. Ainda assim não tem impedido que muitos dos vendedores abandonem a atividade, com
manifesto prejuízo para o público comprador em geral, sobretudo para os que aí buscam géneros e produtos
de maior genuinidade e qualidade; 4. De forma a impedir esse abandono e captar operadores jovens impõese sejam criadas condições por parte da Autarquia, com vista à redução de custos de produção pela via da
diminuição das taxas cobradas pela ocupação do espaço público autárquico; 5. Assim sendo, considerando
que os preços atualmente praticados de (15,21€ e 10,14€)/un e 0,30€/m2xmês ou 1,52€/m2xdia, no piso
principal (0), de (8,87€- 7,l0€)/m2, no piso térreo (-1) área de venda livre aos sábados e segundas feiras e
2,1 8€/m2, no

1.0

piso (área de artesanato), fixados por deliberação da Assembleia Municipal de 30/04/2010,

não têm impedido esse afastamento e não têm permitido essa renovação etária, temos a honra de propor,
com vista a ser submetido ao órgão competente (Assembleia Municipal), sejam tais taxas reduzidas na
proporção de: a) 40% do valor das taxas de utilização das casetas do piso (0) do Mercado Municipal; b) 5%
do valor das taxas de utilização dos lugares de venda no terrado e bancas do piso (-1) e das lojas de
artesanato existentes no piso (1), assim se incentivando a atividade desenvolvida no mercado, contribuindo
para a fixação dos atuais vendedores”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea e) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a proposta de redução das taxas de ocupação praticadas no
Mercado Coberto de Castelo Branco, nos percentuais de 40% do valor das taxas de utilização das casetas
do piso O e de 5% do valor das taxas de utilização dos lugares de venda no terrado e bancas do piso -1 e
das lojas de artesanato existentes no piso 1.
Mais deliberou, nos termos da alínea b) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
remeter a proposta à Assembleia Municipal, para aprovação.
9.3. Celebração de Contratos Interadministrativos
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-

9.3.1. Agência Portuguesa do Ambiente, IR Obras de Adaptação do Cais de Lentiscais e do Cais
de Malpica do lejo a Um Cenário de Alterações Climáticas na Bacïa Hidrográfica RH5 Tejo
e Oeste
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta do contrato interadministrativo a celebrar com a Agência
Portuguesa do Ambiente, IP, que tem como objeto a concretização do processo de cooperação para a
intervenção Obras de Adaptação do Cais de Lentiscais e do Cais de Malpica do Tejo a Um Cenário de
Alterações Climáticas na Bacia Hidrográfica RH5 Tejo e Oeste e vincula a Agência Portuguesa do Ambiente,
IP ao financiamento da empreitada até ao montante de € 60.000,00. A minuta é dada como reproduzida,
ficando a fazer parte integrante desta ata identificada como documentação n.° 5.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea 1) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, submeter, para os efeitos da alínea m) do n .° 1 do artigo 33.° da Lei n .° 75/2013,
de 12 de setembro, a celebração de um contrato interadministrativo com a Agência Portuguesa do Ambiente,
que tem como objeto a concretização do processo de cooperação para a intervenção Obras de Adaptação
do Caís de Lentiscais e do Cais de Malpica do Tejo a Um Cenário de Alterações Climáticas na Bacia
Hidrográfica RH5 Tejo e Oeste e vincula a Agência Portuguesa do Ambiente, lP ao financiamento da
empreitada até ao montante de € 60.000,00.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de autorização, nos termos da
alínea k) do n.° ido artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para assinar o
contrato interadministrativo, após aprovação da Assembleia Municipal.
9.3.2. União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo. Obras de Conservação da
Envolvente às Piscinas de Ninho do Açor. Contrato Interadministrativo
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6596, de 25/11/2019, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta de celebração de contrato interadministrativo com a União das
Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo. Da informação consta o seguinte texto: “1

—

A União das

Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo pretende efetuar obras de conservação na envolvente às
piscinas do Ninho do Açor. 2 Considerando que nos termos da alínea j), do n.° 1, do artigo 25.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias
—

no quadro da promoção e salvaguarda da articulação dos interesses próprios das populações. 3

—

Assim,

em face do exposto, e nos termos da alínea m), do n.° 1, do artigo 33°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de
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setembro, não se vê inconveniente que a Câmara Municípal aprove o apoio de 6.705,30 €, à União das
Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a
proposta de apoio a qual, após a respetiva aprovação, deverá ser formalizada mediante a celebração de um
contrato interadminístrativo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea 1) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, submeter, para os efeitos da alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013,
de 12 de setembro, a celebração de um contrato interadministrativo com a União das Freguesias de Ninho
do Açor e Sobral do Campo, que estabelece a transferência da verba de € 6.705,30 (IVA incluído), para a
realização da empreitada de Conservação da Envolvente às Piscinas de Ninho do Açor.

Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de autorização, nos termos da
alínea k) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para assinar o
contrato interadministrativo, após aprovação da Assembleia Municipal.
9.3.3. Junta de Freguesia de Louriçal do Campo. Processo da Quinta do Padre João. Pedido de
Apoio para Pagamento de Honorários
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6789, de 02/12/2019, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta de celebração de contrato interadministrativo com a Junta de
Freguesia de Louriçal do Campo. Da informação consta o seguinte texto: 1-A Junta de Freguesia de Louriçal
do Campo interpôs em 2011 uma ação contra titulares inscritos na Conservatória do Registo Predial, como
proprietários dos prédios do legado do Padre João Antunes Duarte Serra. 2- A ação judicial interposta foi
patrocinada pela sociedade de advogados Jerónimo Matias e Associados, a quem ainda são devidos
honorários no valor de 4.723,20€. 3- Considerando os parcos recursos da Junta de Freguesia, vem a mesma
em 18/10/2019 solicitar apoio para pagamento dos referidos honorários, no âmbito do processo da Quinta
do Padre João, o qual já vem sendo tramitado desde o mandato 2009/2013. 4- De notar que o tipo de apoio
agora solicitado não se confunde com qualquer tipo de delegação de competências, uma vez que estas não
se traduzem em subsídios, em virtude de se exercerem durante a vigência dos respetivos contratos
interadministrativos. 5- Por outro lado, o apoio solicitado que se destina a pagar honorários, no âmbito do
processo judicial, não é inibidor de apoio, uma vez que se tratou de um ajuste direto em que a adjudicação
se consubstanciou na emissão de fatura. 6- Mais se informa que o apoio solicitado pode ser atribuído em
condições de não discriminação para com as outras Freguesias, uma vez que, não obstante a carência de
meios financeiros da respetiva Junta, tem subjacente a satisfação do interesse público e a salvaguarda
Ata n.° 33/2019, de 6 de Dezembro
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articulada dos interesses próprios das populações. 7- Assim, considerando o estatuído na alínea j), do n.°
1, do artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre
formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda da articulação dos interesses próprios
das populações. 8-Em face do exposto, nos termos da alínea m), do n.° l,do artigo 33°, da Lei n.° 75/2013,
de 12 de setembro, não se vê inconveniente que a Câmara Municipal aprove o apoio de 4.723,20€, à
Freguesia de Louriçal do Campo, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de apoio
a qual, após a respetiva aprovação, deverá ser formalizada mediante a celebração de um contrato
interadministrativo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea 1) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, submeter, para os efeitos da alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013,
de 12 de setembro, a celebração de um contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia de Louriçal
do Campo, que estabelece a transferência da verba de € 4.723,20 (IVA incluído) destinada ao pagamento
dos honorários à Jerónimo Matias & Associados, Sociedade de Advogados, RL, no âmbito da ação
interposta contra os titulares inscritos na Conservatória do Registo Predial como proprietários dos prédios
do legado do Padre João Antunes Duarte Serra.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de autorização, nos termos da
alínea k) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para assinar o
contrato interadministrativo, após aprovação da Assembleia Municipal.
9.3.4. Juntas e Uniões de Freguesias. Transportes Escolares, Refeições e Componente de Apoio
à Família nos Jardins de Infância e Escolas do J.° Ciclo do Ensino Básico
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6773, de 02/12/2019, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, elaborada nos termos do disposto na alínea c) e d) do n.° 2 do artigo 23.°
do Anexo 1 e da alínea gg) e hh) do n.° 1 do artigo 33°, bem como da conjugação do disposto no n.° 2 do
artigo 117.° com o artigo 131°, ambos do Anexo 1, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, pela qual o
signatário quer nos reforços, quer nas anulações propõe a celebração de um Contrato Interadministrativo
com as Uniões e Juntas de Freguesias, no Âmbito dos Transportes Escolares, Refeições e Componente de
Apoio à Família nos Jardins de Infância e Escolas do
do ano letivo 2019/2020 e

1.0 período

1.0

Ciclo do Ensino Básico, para os 2.0 e 3.° períodos

de 2020/2021. Os valores envolvidos totalizam €237.173,05 e estão

distribuídos consoante o quadro abaixo transcrito. Ainda, é proposta a adoção da minuta do contrato do ano
anterior, cuja cópia se junta.
Ata n.° 33/2019, de 6 de Dezembro
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Juntas e Uniões
de Freguesias

Pré-Escolar
Refeições + Pessoal
Não Docente

Transportes
Escolares

Alcains

€ 24.177,87

€ 2.262,00

Escalos de Baixo e Mata

€ 16.078,94

€1.812,20

€ 17.891,14

Escalos de Cima e Lousa

€ 12.853,94

€ 5.342,08

€ 18.196,02

Lardosa

€ 22.510,00

€ 3.847,78

€27.749,78

Malpica do Tejo

€8.278,73

€1.412,70

€ 9.691,43

Monforte da Beira

€1.392,00

Ciclo
Refeições

€16.648,94

Sarzedas

€21.527,18

€ 27.840,00

€ 12.088,94

€1.989,68

Valor a
Transferir pela
Câmara Municipal
€ 26.439,87

€ 10.583,52

Salgueiro do Campo
Sobral do Campo e Ninho
do Açor
Póvoa de Rio de Moinhos e
Cafede

1.0

€ 10.583,52
€ 5.954,08

€ 22.603,02

€2.512,60

€ 51.879,78
€ 14.078,62

€2.850,00

€4.236,74

€ 7.086,74

Tinalhas

€ 8.952,56

€ 2.475,88

€11.428,44

Cebolais de Cima e Retaxo

€11.400,00

€8.144,70

€ 19.544,70

Total Geral:

€ 237.173,05

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea c) e d) do n.° 2 do
artigo 23.° do Anexo 1 e na alínea gg) e hh) do n.° 1 do artigo 33°, bem como da conjugação do disposto no
n.°

2 do artigo 117.° com o artigo 131.° ambos do Anexo 1 e da alínea 1) do n.° 1 do artigo 33°, da Lei

n.°

75/2013, de 12 de setembro, submeter, para os efeitos da alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro, a celebração de um Contrato Interadministrativo com as Uniões e Juntas de
Freguesias, no Âmbito dos Transportes Escolares, Refeições e Componente de Apoio à Família nos
Jardins de Infância e Escolas do 1.° Cicio do Ensino Básico, para os 2.° e 3.° períodos do ano letivo
2019/2020 e 1° período de 2020/2021, no valor global de €237.173,05, repartido como consta do quadro
transcrito.
Deliberou ainda, aprovar a minuta do contrato interadministrativo, que se dá como reproduzida, ficando
a fazer parte integrante desta ata identificada como documentação n.° 6.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de autorização, nos termos da
alínea k) do n.° ido artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para assinar o
contrato interadministrativo, após aprovação da Assembleia Municipal.

9.4. Proposta de Regulamento do Concurso O Bordado de Castelo Branco na Moda 2020
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Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta atualizada do Regulamento do Concurso O Bordado de
Castelo Branco na Moda 2020, no qual se definem procedimentos, a constituição de júri, bem como os
prémios a atribuir, aos vencedores, por categoria, O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer
parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 7.
A Câmara Municipal deliberou, porunanimidade, nos termos da alínea k) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, aprovara minutado Regulamento do Concurso O Bordado de Castelo Branco
na Moda 2020, no qual se definem procedimentos, a constituição de júri, bem como os prémios a atribuir,
aos vencedores, por categoria.
9.5. Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento. Minuta de Protocolo para a Conceção e
—

Implementação do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação
Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta do protocolo a celebrar com a Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, que estabelece os princípios e deveres de colaboração mútua entre as
partes com “vista à promoção, execução, monitorização e avaliação da implementação de algumas medidas
e ações que concorram para a territorialização da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
Discriminação 2018-2030 ‘Portugal

+

Igual’ (ENIND), ao nível do Município”. O documento é dado como

reproduzido, ficando afazer parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 8.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo, a celebrar com a Amato
Lusitano Associação de Desenvolvimento, que estabelece os princípios e deveres de colaboração mútua
—

entre as partes com “vista à promoção, execução, monitorização e avaliação da implementação de algumas
medidas e ações que concorram para a territorialização da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
Discriminação 20 18-2030 ‘Portugal

+

Igual’ (ENIND), ao nível do Município”.

Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
9.6. Auto Transportes do Fundão. Minuta de Protocolo para Aquisição de Passes Escolares para
os Alunos do Ensino Básico e Secundário
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6795, de 03/1 2/201 9, do Senhor Vereador Jorge
Correia Pio, sobre Aquisição de Passes Escolares para os Alunos do Ensino Básico e Secundário
Protocolo

—

—

ATF Auto Transportes do Fundão, com o seguinte texto transcrito: “Em setembro de 2019, o
—

Município de Castelo Branco, no exercício das suas competências enquanto autoridade de transportes,
desenvolveu um procedimento concursal com vista à contratualização da Rede de Serviço Público de
Transporte de Passageiros Municipal do Município de Castelo Branco (CPI 186/2019). Em resultado do
Ata n.° 33/2019, de 6 de Dezembro
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procedimento concursal, no dia 29 de novembro de 2019 foi celebrado um contrato entre o Município de
Castelo Branco e a ATF

—

Auto Transportes do Fundão, 5. A. para a aquisição de Serviços de Transporte

de Passageiros, o qual prevê, no ponto 3 do anexo IV (sistema tarifário e títulos) do caderno de encargos
que os passes de estudante são requisitados ao Operador pelos estabelecimentos de ensino, cabendo à
Câmara Municipal o pagamento do respetivo preço ao Operador. Esta prestação de serviços terá data de
início efetivo em 1 de janeiro de 2020. Uma vez que compete à Câmara Municipal, nos termos do n.° 1,
alínea gg), do artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, assegurar, organizar e gerir os transportes
escolares, e tendo em conta que a Câmara Municipal, no âmbito do quadro de transferência de
competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação
assegura o transporte escolar dos alunos do ensino básico e secundário quando residam a mais de 3 km
do estabelecimento de ensino que frequentam, torna-se necessário definir os moldes de aquisição de passes
escolares para os alunos dos ensinos básico e secundário. Para esse efeito propõe-se celebrar Protocolo
relativo à aquisição de Passes de Assinatura Mensal para os alunos dos ensinos básico e secundário, entre
todos os intervenientes neste processo, designadamente a Câmara Municipal de Castelo Branco, o operador
ATF Auto Transportes do Fundão, 5. A., e os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Castelo Branco,
—

designadamente o Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, Agrupamento de Escolas Amato Lusitano,
Agrupamento de Escolas José Sanches e 5. Vicente da Beira e o Agrupamento de Escolas Nuno Álvares.
O Protocolo permitirá definir as condições aplicáveis a cada interveniente, e será válido entre o dia 1 de
janeiro e 31 de outubro de 2020, período em que o Operador mantém a exploração da Rede de Serviço
Público de Transporte de Passageiro ao abrigo do CPI 186/2019, dentro das condições legais estipulados
pela Lei n.° 52/2015, de 9 de junho e pelo Regulamento CE 1370/2007, de 23 de outubro. O mesmo poderá
ser prorrogado além da data mencionada, caso o Operador mantenha as condições de exploração da Rede
de Serviço Público de Transporte de Passageiros. O presente Protocolo será suportado por conta das verbas
inscritas no orçamento do Município, sob a rúbrica orçamental com a classificação económica 0102 020210
-

Transportes, no valor de 68.318,88 € (8.539,86 € por cada um dos 8 meses escolares de execução do

Protocolo). Face ao exposto, a Câmara Municipal de Castelo Branco propõe-se realizar Protocolo sobre a
aquisição de passes de assinatura mensal

—

passes escolares

—

para os alunos dos ensinos básico e

secundário, nos moldes apresentados em minuta que se anexa à presente informação. Os documentos são
dados como reproduzidos, ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 9.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de um protocolo, com a ATF

—

Auto Transportes do Fundão, SA, relativo à aquisição de passes de assinatura mensal para os alunos dos
ensinos básico e secundário, que permitirá definir as condições aplicáveis a cada interveniente e será válido
Ata n.° 33/2019, de 6 de Dezembro
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entre o dia 1 de janeiro e 31 de outubro de 2020, período em que o operador mantém a exploração da Rede
de Serviço Público de Transporte de Passageiro ao abrigo do procedimento concursal referência CPI

186/2019, dentro das condições legais estipulados pela Lei n.° 52/2015, de 9 de junho e pelo Regulamento
CE 1370/2007, de 23 de outubro.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
9.7. Adapt.Local

—

Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas.

Proposta de Adesão
Pelo Senhor Presidente foi presente, uma proposta de adesão à Adapt.Local Rede de Municípios pata
—

a Adaptação Local às A/tetações Climáticas que “tem por objeto criar uma rede de municípios e de outras
entidades públicas e privadas para dinamizar a adaptação local às alterações climáticas em Portugal,
promovendo um processo contínuo de planeamento adaptativo que aumente a capacidade dos municípios
portugueses e de outras entidades públicas ou privadas, em incorporar a adaptação às alterações climáticas
nas suas políticas de atuação e nos seus instrumentos, afirmando a importância da escala local para a
conceção e implementação de soluções de adaptação mais eficazes, eficientes e equitativas”. A adesão, na
qualidade de associado efetivo, vincula o Município ao pagamento de uma quota anual de € 1 .000,00. Os
Estatutos e o Regulamento Interno da associação, são dados como reproduzidos, ficando a fazer parte
integrante desta ata identificados como documentação n.° 10.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão à Adapt.Local— Rede de Municípios
pata a Adaptação Local às Alterações Climáticas na qualidade de associado efetivo, mediante o pagamento
de uma a quota anual no montante de € 1.000,00.
Deliberou ainda, remeter a proposta de adesão à Assembleia Municipal, para aprovação.
Ponto 10

—

PAGAMENTOS

Comparticipação de Medicamentos
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do
Regulamento de Comparticipação de Despesas com Medicamentos do Município de Castelo Branco
(publicado em Diário da República, 2. Série N .°54— de 18 de março de 2013), liquidar e pagar as despesas
—

de reembolso dos medicamentos seguidamente discriminadas, totalizando o montante de € 7.127,45.
Diamantino Batata Loutenço
Florentino António Rodgues Bolas
Maria dos Anjos Patricio Bolas
José Manuel Gamel

47,48
18,18
62,24
13,21

Matia dos Anjos Nunes Rodrigues
Maa Rosa Alves
Abilio Mateus
Mana de Fátima Martins Reixa
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10,61
30,59
42,51
3,17

Josefa D’Ascensão Diogo Petes
José Ribeiro Petes
Maria José dos Santos Marques
Maria José Vaz

52,13
14,52
26,82
10,40
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João Pedro dos Santos
Maria Brizida Gama
Maria Alice Trindade Maria
Manuel dos Santos Bispo
Amélia da Conceição Fradique
José Martins
Felicia Morgado Neves Martins
Manuel Pereira Mateus
Maria Lopes Marcelino
Daniel Fernandes
Carolina Mendonça
Manuel Baltazar
Maria de Lurdes Marques
Joaquim da Silva
Otilia Verissirno dos Santos Correia
José Maria de Carvalho Correia
Maria José Vieira Rodrigues
Idite Lopes Poças de Sousa
Teresa Dalila Correia Granja Ferreira
Maria da Silva Salavessa
Maria José Nunes Almeida
José D’Almeida Nunes
Manuel António
Maria Vieira da Silva
Maria Celeste da Silva Gamas
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Otília Sousa
i Francisco Miranda Alves
Maria da Conceição Agostinho
Maria Suzete Nunes
José Lopes Nunes
Felícia Raimundo
Francisco do Nascimento Duarte
Ermelinda Augusto
Conceição Nunes
Maria de Lurdes
Bernardino Roque
Noémia Rosa Patricio
Maria Prazeres Antunes
José Maria Pires da Silva
Maria Deolinda Antunes
Ana Maria Folgado da Costa
Maria do Rosário dos Santos
Maria Emilia Roque
Domingos Esteves Pires
Maria Vicência Diabão
Francisco José Pestana Sardinha
Maria Ribeira Marques
Maria Rosalina Lourenço Nunes
António Roque Martins
Joaquim Catarino Roque
Deolinda de Jesus Afonso
João Dias Gonçalves
Aurélio Mateus
Silvina de Jesus Roque
‘João Rodrigues Martins
Maria José Antunes Proença
Francisco Marques Mendes
Isabel Maria Pires Pereira Vilela
João Antunes Vilela
Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva
Maria da Luz Carvalho Henriques
Helena da Ascenção Mendes Barreto
José Carlos Gonçalves de Sousa
Maria Amélia Magueijo Castela
João Ribeiro da Cruz
Maria da Luz lnácio

110,00
17,82
29,92
105,35
82,94
26,71
25,27
14,76
13,13
14,48
28,64
7,08
36,53
22,68
6,92
8,51
59,42
9,69
31,78
33,83
20,59
117,67
5,16
18,07
5,60
24,28
2,36
55,82
52,08
44,10
12,32
10,07
34,97
35,24
4,88
14,13
3,28
54,18
12,08
46,66
11,57
23,54
47,00
8,18
9,94
16,53
3,83
9,98
25,93
3,20
19,52
30,75
13,64
34,83
6,67
45,22
68,89
46,48
8,97
31,01
10,60
15,01
58,79
20,35
90,20
16,06
88,83

Américo da Conceição Nabais
Maria José
Emilia Roque Gonçalves
José Rodrigues Martins
Delminda Amélia Roque
Luis dos Ramos Simão
Maria dos Anjos Nunes Conceição Esteves
Valentim Jesus Esteves
Emídio Rodrigues Martins
Gregória Milheiro Barroso
José Aristides do Espirito Santo Novo
Maria Salomé Moreira dos Santos
Maria da Conceição Rodrigues Ramalho
Maria da Conceição Afonso Rodrigues Cruz
José André Lalanda Rodrigues da Cruz
Maria da Conceição Firmino
Mariana de Jesus dos Santos
Maria Joaquina Fazenda
Maria da Conceição Duarte Canhoto
Manuel Machado da Trindade Canhoto
Fernando Mendes de Almeida
António Afonso Lopes Rodrigues
Maria Antónia Ferreira de Freitas Rolo
Maria dos Anjos Nunes dos Santos
Maria da Conceição dos Santos
Maria Marques Nunes
Augusta Mateus
Ilda Maria dos Santos
Gracinda Roque Afonso Mattins
João Ribeiro Martins
Maria dos Anjos Gonçalves Bento Rosa
Maria Batata
Maria dos Anjos Fetnandes Marques Alves
Teresa de Jesus Santos Marques Farromba
José Jacinto Farromba
Marcelo dos Reis
Maria dos Anjos Marques Martins Rodtigues
Feliciana da Costa Mileu Ambrósio
Maria José Jorge Marques
Rosária de Jesus Cristóvão
Assunção Duarte Figueira
José dos Santos Rito
Maria de Lurdes Vaz Matos
Manuel Trindade Ramalhinho
Ilda Augusta Ramalho
Sílvia Maria Ribeiro
Ermelindo Manuel Casimiro
Maria Pinheiro Aires dos Santos
Isabel Reis Lopes Sordo
Isidro Ribeiro de Almeida
Artur Nunes Almeida
Maria Izilda dos Santos
Francisco dos Santos Lopes
Maria da Conceição dos Santos Proença
Pedro Carvalho
Mário dos Santos Marques
Maria Jesus Fernandes de Castra
Lucinda Amélia Rodrigues
António Infante Mendes Amaral
Maria de Jesus Carreira Francisco
Maria da Piedade de Ascensão Atalaia
Otília Nunes Rodrigues da Conceição
Maria Lúcia Pires Esteves
Maria Adelaide Oliveira Lalanda da Silva
Maria Amélia Bárbara Gaspar dos Santos
Herminia de Jesus Ferreira Cabeças
José Salvado Ferreira
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35,50
14,45
86,01
28,11
9,51
92,03
164,39
145,17
18,01
91,31
11,74
23,79
3,84
28,88
36,63
52,84
24,73
115,13
4,73
8,38
35,76
1,55
32,61
3,64
8,41
16,20
44,23
13,65
7,58
22,22
33,96
5,77
18,78
88,91
23,85
40,40
70,86
34,55
20,08
66,33
55,75
73,99
28,28
47,29
10,69
28,22
3,24
28,32
8,10
43,08
39,80
9,27
29,61
15,57
25,43
25,94
21,87
63,76
44,81
30,56
48,80
46,24
33,12
33,59
9,77
13,27
23,75

José Terroa Bicho
Francisco Ivo
Maria Odete Castelo de Oliveira
José Amara Cajado
Agostinho Jorge de Aguiar
Margarida de Jesus Moura Amaral
António Pereira Amaral
Maria José Moura Pires
Marília Manuela Salgueiro
Maria Lúcia Ascenção Marques Badana
Joaquim Dias Badana
João António Martins
António Silva Branco
Celeste Maria Rodrigues Mateus
Adélia Gonçalves dos Santos
José Roque Mateus
Violinda Jesus
Amélia do Rosário
Maria Jesus Antunes Santos
Maria Atonsa
Maria Estrela Gomes
Conceição Pestana de Gouvêa
Maria da Conceição dos Santos António
Alberto Gonçalves da Silva
Joaquina Pires Máximo Gonçalves
Maria Martins
Maria Rosa Dias Freire
Maria José Gregório Micaelo Sousa
Simão Sousa Barata
Cassilda Lopes da Silva
João dos Reis
Lúcia da Conceição Pereira Beirão
Adriano Dias Beirão
Maria Alice Mendes
José Guedelha
Maria Elisabete Penedo Gil Martins
Maria Delfina Nunes
Maria Carolina Martins Nunes
Maria Angedite Neves
Ana Maria Duarte Paulo Amoroso
Isaltina dos Anjos Joaquim
Maria Fátima Fernandes da Conceição
Celeste de Jesus Rodrigues
Amilcar Gonçalves Pires Belo
Maria Marques Freire Gonçalves
Joaquim Gonçalves Calmeiro
Maria Emilia de Sousa Belo
Helena Rodrigues
Engelina dos Reis
Emilia de Jesus dos Reis
Manuel da Silva Afonso
Maria dos Santos Silva
César Salomão
Angelina Martins Gomes
António Martins Afonso
Maria de Lurdes Marques
José Antunes
Maria da Luz Teodora
Ascensão da Conceição Gaspar
Joaquim José
Maria Adelaide Batista Leão dos Santos
Joaquim dos Santos
Maria do Rosário 5. Máximo Salgueiro
João Roberto Salgueiro
João Alves Gonçalves
Fernando Mendonça Delgado
Elvira Jesus Valente

18,28
13,88
24,23
37,11
52,39
29,96
3,57
15,32
63,41
28,51
6,93
75,32
16,31
13,32
4,95
28,05
7,08
21,96
28,07
4,40
41,32
26,57
88,56
141,95
31,28
5,98
69,77
29,87
29,54
15,48
28,47
47,47
19,33
31,74
103,06
12,21
11,18
22,58
50,90
6,04
9,50
30,56
78,51
14,82
29,02
18,34
6,50
26,00
2,67
21,73
25,49
6,98
21,79
4,55
19,61
41,46
5,31
37,18
35,40
22,97
15,11
5,51
16,79
82,82
48,19
76,08
8,33
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Albino Moreira
Maria Catarina
Saudade Morgado Dias Damas
Antônio Damas

Ponto 11

—

90,50
31,38
18,58
41,42

Lourdes Ramos Pereira Madeira
Maria da Conceição do Rei Valério Gonçalves
José Fernando Ribeiro Gonçalves
Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues

13,44
11,45
6,62
1,37

Maria Helena Gama Salavessa
Rosa Bernarda da Fonseca
Vicente Ferreira de Matos
Domingos Silva Peixoto

28,37
31,92
34,08
18,01

RECURSOS HUMANOS

Proposta de Aditamento de AlteraçõeslCorreções ao Mapa de Pessoal Para o Ano 2020

Pelo Senhor Presidente foi presente uma Proposta de Aditamento de Alterações/Correções ao Mapa de
Pessoal Pata o Ano 2020, aprovado em reunião da Câmara Municipal de 31/10/2019, que se dá como
reproduzida, ficando afazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 11.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Aditamento de Alterações
/Cotteções ao Mapa de Pessoa/Pata o Ano 2020, aprovado na reunião de 31/10/2019, nos termos da alínea
ccc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Mais deliberou, remeter a proposta de aditamento 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.
Ponto 12— DIÁRIo DE TESOURARIA

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

€ 34.431.815,90
€ 165.554,41

APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

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

E não havendo mais assuntos a tratar pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 9 horas e
45 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secretariei
O Presidente da Câmara
O Secretário
Ata n.° 33/2019, de 6 de Dezembro
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