CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

AIAN.°3

REUNIÃO ORDINÁRIA —7 FEVEREIRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATA N.°3
(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, na sala privada de reuniões dos Paços do Município,
por convocação ordinária, reuniu a Câmara Municipal sob a Presidência do Senhor Presidente Luís Manuel
dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves e os
Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca
Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO

Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente cumprimentou todos os presentes e, conforme estipulado no artigo 52.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, deu início ao período antes da ordem do dia.
O Senhor Vereador Carlos de Almeida tomou a palavra para solicitar um esclarecimento prévio da
Ordem de Trabalhos, concretamente em relação ao Ponto 10.4. Medalhas de Ouro da Cidade. Proposta de
Designação de Condecorados no Dia da Cidade

—

20 de Março, tendo referido que não existia nenhum

antecedente no conteúdo do ponto em anteriores ordens de trabalho e não existia qualquer documento ou
informação em anexo ao mesmo ponto, tendo questionado se a proposta de que era portador, deveria ser
feita no Período Antes da Ordem do Dia ou no próprio ponto da Ordem. O Senhor Vereador queria propor a
atribuição da Medalha de Ouro da Cidade à Escuderia de Castelo Branco, por considerar que a projeção
que tem dado à cidade e à região, pelas diferentes organizações que tem levado a cabo, ao longo de muitos
anos, e pelo trabalho reconhecido, tanto a nível nacional como internacional, por diversas entidades ligadas
ao mundo do automobilismo, são razões meritórias de tal agraciação. Referiu-se, também, às obras de
requalificação na Escola Secundária Nuno Álvares e ao subsequente recuo do muro de vedação do recinto
da escola, na Rua Conselheiro de Albuquerque. O Senhor Vereador afirmou que nada tinha a opor às obras
e perguntou ao Senhor Presidente se a Câmara havia adquirido ao Estado o espaço resultante do recuo do
muro. O Senhor Presidente começou por remeter o Senhor Vereador, quanto à proposta para atribuição
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da Medalha de Ouro da Cidade, para esclarecimentos para a discussão do respetivo ponto e que seria
tomada em conta em devido tempo. Relativamente à questão da requalificação da Escola Secundária Nuno
Álvares, o Senhor Presidente informou que as obras tinham tido o parecer positivo do Ministério da Educação
e respondeu que o espaço, que resulta do recuo do muro divisório do recinto da escola, passaria a ter uma
utilização pública, mas que continuaria a ser património do Estado.
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, conforme estipulado no artigo 53.°
da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
li— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 17 de janeiro de 2020 (Ata
n.° 2) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade, nos termos do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNC IAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes (alínea u) do n.° ido artigo 33.°da LeI n.° 75/2013, de 12 de setembro)
2.1.1. Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o montante
de € 97.085,00, para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), correspondente à taxa de
comparticipação dos municípios associados referente ao ano 2020.
2.1.2. Associação de Ciclismo da Beira Interior

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 10.000,00, à Associação de Ciclismo da Beira Interior, para comparticipar a organização da 1/Provada
Taça de Portugal na Categoria de Juniores Masculinos (17/18 Anos), edição de 2020.
2.1.3. Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.766,72, à Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo, conforme estipulado na Cláusula
4.ado protocolo celebrado em 18 de abril de 2013.
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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2.1.4. Associação de Natação Albícastrense Os Redentoristas

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à
Associação de Natação Albicastrense Os Redentoristas (ANAR), um subsídio de € 3.300,00, como apoio
financeiro à organização do IX Edição do Meeting de Natação Cidade de Castelo Branco.
2.1.5. Associação Desportiva Albicastrense
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 4.500,00, à Associação Desportiva Albicastrense (ADA), destinado a comparticipar as despesas
inerentes ao jogo de apuramento para a fase final do Campeonato Nacional de

2a

Divisão de Seniores

Masculinos viagem à Ilha de Santa Maria, Açores.
—

2.1.6. Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o subsídio
de € 280.000,00, à Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento, como apoio financeiro destinado ao
—

financiamento das atividades da Universidade Sénior Albicastrense em 2020, mediante assinatura de
protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.1.7. Rotary Club de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 500,00, ao Rotary Club de Castelo Branco, destinado a comparticipar a organização do Rotary Youth
Leadership Awards, programa que terá lugar de 4 a 8 de abril de 2020.
2.1.8. Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal

—

Delegação de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, à
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal

—

CB, um subsídio mensal de € 555,79, para pagamento

da renda (o valor incluí a respetiva atualização de acordo com o coeficiente de atualização de 1,0051, para
vigorar no ano civil de 2020— Aviso n°15225/2019, publicado em Diário da República n.° 188/2019, Série
II, de ide outubro).
2.1.9. Indústria Futebol Clube Cebolense
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Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1.600,00, ao Indústria Futebol Clube Cebolense, como apoio financeiro à organização da edição 2020
da prova de BTT integrada no calendário regional do Troféu de Maratonas da Beira Interior e realizar-se-á
no dia 8 de março.
2.1.10. Corpo Nacional de Escutas

—

Região de Portalegre-Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de€ 150,00, ao Corpo Nacional de Escutas— Região de Portalegre Castelo Branco, destinado a comparticipar
-

a organização do acampamento 18.° Ciclo de Cenáculo Regional, a realizar de 6 a 8 de março de 2020.
2.1.11. Grupo de Estudos e Defesa do Património Cultural e Natural da Gardunha

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1 .960,00, ao Grupo de Estudos e Defesa do Património Cultural e Natural da Gardunha (GEGA), como
apoio financeiro destinado à organização das comemorações do 825.0 Aniversário da atribuição do primeiro
foral à povoação de São Vicente da Beira.
2.1.12. Sport Benfica e Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 20.000,00, ao Sport Benfica e Castelo Branco, de caráter extraordinário, destinado a comparticipar
atividades relacionadas com futebol de formação e sénior durante o ano 2020..
2.1.13. Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o subsídio
de € 55.000,00, à Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa (ACICB), destinado ao financiamento
da edição 2020 do Desfile de Carnaval em Castelo Branco, mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua pata outorgat o
respetivo protocolo.
2.1.14. Associação Social Recreativa e Cultural de Vale da Torre

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o subsídio
de € 6.000,00, à Associação Social Recreativa e Cultural de Vale da Torre, destinado a comparticipar a
organização da III Festa da Flor, em 2020.
2.2. Transferência de Capital (alínea o) do n.° ido artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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2.2.1. Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sarzedas
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 20.000,00, à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sarzedas, destinado a comparticipar a
aquisição de uma viatura para transporte de utentes, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.2. Albigym

—

Associação Juvenil Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.140,00, à Albigym

—

Associação Juvenil Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha, destinado a

comparticipar a aquisição adicional de equipamentos no âmbito do projeto Com a Ginástica Às Costas.
2.2.3. Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 185.000,00, à Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo, destinado a comparticipar a
requalificação do seu estádio de futebol, 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. Associação de Melhoramentos de Lentiscais
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o valor
de € 33.886,50, para a Associação de Melhoramentos de Lentiscais, como apoio financeiro para
comparticipar a requalificação da zona de lazer da localidade de Lentiscais, nomeadamente, o parque de
merendas e espelho de água, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Neste ponto, a Senhora Vereadora Cláudia Soares Domingues abandonou a sala de reuniões.
2.2.5. Inovluster Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o valor
de € 180.000,00, para a InovCluster Associação Cluster Agro-Industrial do Centro, como apoio financeiro
—
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à divulgação/promoção dos produtos identitários do concelho bem como das atividades económicas do setor
agroindustrial abrangidas por este Município.
Deliberado o ponto, a Senhora Vereadora Cláudia Soares Domingues regressou à sala de reuniões.
Ponto 3

—

Contratação Pública

3.1. Propostas de Abertura de Procedimentos Concursais e Aprovação de Minutas do Modelo de
Anúncio para Publicação no DRE
3.1.1. PPI 2005202011

—

Requalificação da Zona Compreendida entre o Mercado Municipal de

Alcains, o Largo de Santo António, a Avenida 12 de Novembro e a Estrada de São Domingos,
em Alcains

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 759, de 04/02/2012, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a abertura do procedimento por concurso público referência PPI
2 005 2020/1

—

Requalificação da Zona Compreendida entre o Mercado Municipal de Alcains, o Largo de

Santo António, a Avenida 12 de Novembro e a Estrada de São Domingos, em Alcains, pelo preço base de €

2.231 .364,76 (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
referência PPI 2 005 2020/1 Requalificação da Zona Compreendida entre o Mercado Municipal de Alcains,
—

o Largo de Santo António, a Avenida 12 de Novembro e a Estrada de São Domingos, em Alcains, pelo preço

base de € 2.231 .364,76 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e aprovar as peças do procedimento e a
delegação no júri, das competências previstas na presente informação.
Deliberou ainda, aprovar a minuta do modelo do anúncio para publicação no DRE.
3.1.2. PPI 2 005 202013— Requalificação da Quinta Pires Marques: Lote 1 e Lote 2

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 726 de 03/02/2020, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e Infraestruturas, propondo a abertura do procedimento por concurso público referência PPI
2 005 2020/3

—

Requalíficação de Arruamentos no Bairro do Bonlim e Quinta Pires Marques em Castelo

Branco: Requalilicação da Quinta Pires Marques: Lote 1 e Lote 2, pelo preço total de € 2.083.927,75

(acrescido do IVA à taxa legal em vigor), sendo que, ao Lote 1 corresponde o preço base de € 949.978,16
(acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e ao Lote 2 corresponde o preço base de €1.133.949,59 (acrescido
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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
referência PPI 2 005 2020/3 Requalíficação de Arruamentos no Bairro do Bonfim e Quinta Pires Marques
—

em Castelo Branco: Requalificação da Quinta Pires Marques: Lote 1 e Lote 2, pelo preço total de €
2.083.927,75 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor), sendo que, ao Lote 1 corresponde o preço base de
€ 949.978,16 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e aprovar as peças do procedimento e a delegação
no júri, das competências previstas na presente informação.
Deliberou ainda, aprovar a minuta do modelo do anúncio para publicação no DRE.
Ponto 4— OBRAS MUNICIPAIS
4.1. Requalificação Urbanística e Valorização Paisagística do Espaço Público do Centro Cívico:
Requalificação da Rua Cadetes de Toledo e Envolvente. Liberação de Cauções
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 308, de 17/01/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação
Urbanística e Valorização Paisagística do Espaço Público do Centro Cívico: Requalificação da Rua Cadetes
de Toledo e Envolvente, adjudicada à empresa António Saraiva & Filhos, Lda. Da informação consta o
seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção
definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituídas as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos
Contratos Púbicos”, no montante total de € 38.859,50.
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 Urbanística e Valorização Paisagística do Espaço Público do
Centro Cívico: Requalificação da Rua Cadetes de Toledo e Envolvente, adjudicada à empresa António
Saraiva & Filhos, LUa, no montante total de € 38.859,50.
4.2. Infraestruturas na Área de Localização Empresarial: Requalificação de Passeios. Conta
Final da Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 737, de 04/02/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401.°
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada para a realização
de lnftaestruturas na Área de Localização Empresarial: Requalificação de Passeios, adjudicada à empresa
Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Os trabalhos realizados totalizaram o montante de €

211.819,20, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao valor de adjudicação de €211.819,20, mais
IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final empreitada para a realização de
lnftaestruturas na Área de Localização Empresarial: Requalificação de Passeios, adjudicada à empresa
Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Os trabalhos realizados totalizaram o montante de €

211.819,20, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao valor de adjudicação de € 211.819,20, mais
IVA à taxa legal em vigor.
4.3. Prorrogação de Prazos de Empreitadas
4.3.1. Construção de Um Pavilhão Industrial

—

Lote 120

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 743, de 04/02/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, propondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada de
Construção de Um Pavilhão Industrial Lote 120. Da informação consta o seguinte texto: “Através de ofício
—

n.° 003/2020, de 24 de janeiro, 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 1 de fevereiro de 2020 para 1 de
maio de 2020. Sobre os motivos agora apresentados, entende a fiscalização da obra produzir os seguintes
comentários: 1. O mercado continua a deparar-se com a escassez de mão-de-obra com qualificações,
dificultando a contratação de trabalhadores e a seleção de subempreiteiros válidos; 2. Em relação aos
motivos agora invocados para a prorrogação, os mesmos não são muito diferentes dos apresentados na 2a
prorrogação de prazo. 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 quaisquer encargos para o dono de obra, presentes ou futuros,
relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus ou encargos derivados
relativos ao pedido de prorrogação de prazo”.
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção de Construção de Um Pavilhão Industrial— Lote 120, requerida pelo empreiteiro da obra, Duafar
—

Construção Civíl 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.
4.32. Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 722, de 03/02/2020 da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada
referência CP E 197/2016

—

Construção, Melhoramentos e Conservação de Parques, Jardins e Outros

Espaços Ajardinados no Município: Requalíficação e Valorização Ambiental do Barroca!. Adjudicatário: João
de Sousa Baltasar, SA. Valor da adjudicação: 1.183.349,53. Da informação consta o seguinte texto: “No
âmbito da empreitada em epígrafe, e na sequência do ofício com registo de entrada n° 842, de 03/02/2020,
da empresa adjudicatária, João de Sousa Baltasar, SA, solicitando prorrogação do prazo da empreitada, por
um período de 120 dias, vem a fiscalização informar o seguinte: 1

—

lendo-se registado um atraso na

empreitada e chegando efetivamente a fase de plantações, foi reconhecido em reunião de obra de sete de
janeiro de 2020, na presença do adjudicatário, projetistas e fiscalização, que a melhor altura para o início
destes trabalhos que envolvem a plantação de árvores, arbustos e prado seria no início de março, caso as
temperaturas mínimas fossem adequadas. 2

—

É do conhecimento da fiscalização a dificuldade na

contratação de mão-de-obra que afeta todo o país. Neste caso, é também do conhecimento da fiscalização,
a fase financeira menos favorável que esta empresa atravessa. 3

—

É opinião da fiscalização que os

trabalhos em falta constituem uma pequena parte de um todo, realizado com dedicação e empenho dos
trabalhadores da empresa juntamente com o acompanhamento da fiscalização e projetistas. O trabalho de
todos tem permitido a execução desta complexa empreitada, com características já anteriormente referidas,
de grande particularidade, quer por se desenvolver em meio em constante alteração de fauna e flora, quer
pelo facto de as próprias estruturas serem, por si só, ‘peças únicas’ não sendo possível a produção em
série, dos elementos que as constituem. 4

—

Assim, e de acordo com estas considerações, é proposta da

fiscalização que seja concedida uma prorrogação do prazo da empreitada, por um período de 120 dias, para
realização dos trabalhos em falta, prorrogação que poderá ser concedida a título gracioso, ou seja, sem que
resultem quaisquer encargos para esta Câmara Municipal, presentes ou futuros, relacionados com o custo
de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus ou encargos derivados do mesmo”.

Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada
referência CP E 197/2016

—

Construção, Melhoramentos e Conservação de Parques, Jardins e Outros

Espaços Ajardinados no Município: Requalifícação e Valorização Ambiental do Barroca!, requerida pelo
empreiteiro da obra, João de Sousa Baltasar, SA, pelo período de cento e vinte 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.
Ponto 5— ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
5.1. Venda do Lote 1631164. Madeiaze

—

Comércio de Madeiras e Derivados, Lda. Armazenagem

e Comercialização de Madeiras e Derivados

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 779, de 05/02/2020, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, propondo a venda do Lote 163/1 64 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco
(ALECB), com a área de 2.682,20 m2 à empresa Madeiaze Comércio de Madeiras e Derivados, Lda, pelo
—

valor de € 2.682,20 (€ 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 a instalação de edificação destinada à armazenagem e comercialização de madeiras e derivados.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizara venda do Lote 163/164 da ALECB, com a área
de 2.682,20 m2 à empresa Madeiaze Comércio de Madeiras e Derivados, Lda, pelo valor de € 2.682,20,
—

para a instalação de edificação destinada à armazenagem e comercialização de madeiras e derivados.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
5.2. Lote H5, Rua 6. Ramalheíro & Viegas, LUa. Venda a Terceiro. Relatório de Avaliação.
Autorização da Compra e Venda entre Particulares e Não Exercício do Direito de Preferência

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1, de 30/01/2020 (n ,0 de entrada 1 778, de 05/02/2020)
e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, sobre a transmissão do Lote
H5, Rua 6 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB), requerida por Ramalheiro &
Viegas, LUa (autorização de compra e venda entre particulares e não exercício do direito de preferência).
Da informação consta o texto que se transcreve: “Na sequência de deliberação do executivo municipal, na
sua reunião de 17/01/2020, e nos termos previstos no regulamento da ALECB, foi elaborado o relatório de
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avaliação, do bem em epígrafe, pela comissão de avaliação constituída para o efeito. Em tal relatório, que
se anexa, a referida Comissão de avaliação entende que o valor atual do bem, considerando o terreno a
0,01 €/m2, ascende a 90.000,00 € (noventa mil euros). Neste contexto e para efeitos do disposto nos artigos
37,0

conjugado com o disposto nos artigos 47.° e 48.° do Regulamento da ALE, constata-se não estar a ser

valorizado o terreno em valor superior ao vendido pela CM pelo que, no pressuposto de manutenção do uso,
julga-se de autorizar a venda do bem e prescindir do exercício do direito de preferência”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 47.° do Regulamento da
Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB), aprovar o valor constante do relatório de
avaliação elaborado pela comissão de avaliação constituída para o efeito de transmissão do Lote H5, Rua
6 da ALECB, requerida por Ramalheiro & Viegas, Lda, no montante de € 90.000,00.
Foi ainda deliberado, nos termos do n.° 2 do artigo 47.° do Regulamento da ALECB, não exercer o direito
de preferência da alienação do bem em causa.
Ponto 6— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
6.1. Maria da Conceição Lourenço Ribeiro dos Santos. Certidão de Compropriedade
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria da Conceição Lourenço
Ribeiro dos Santos, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de
compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 104, da secção ES, da freguesia
de Sarzedas, a favor de Pearl Sheila Hankel, Cédric Ouin, Sarah Maria Remmelberger e Reinier Simon
Brouwer, 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.° 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”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da 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.
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6.2. Janela de Contrastes, Lda. Retaxo. Certidão de Destaque

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para emissão de uma certidão de destaque,
apresentado por Janela de Contrastes, Lda, na qualidade de proprietária do prédio situado dentro do
perímetro urbano, na Rua do Monte da Igreja, inscrito na caderneta predial sob o artigo 1124, da União das
Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo (artigo 1124 d extinta Freguesia de Retaxo) e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 966, da Freguesia de Retaxo, com a área total
de 560,00 m2. A Parcela a destacar tem a área de 252,39 m2, com as seguintes confrontações: norte, Rua
do Monte da Igreja; sul, Rua do Chão do Madeiro; nascente, Domingos Ribeiro de Oliveira; e poente, António
Rodrigues. A Parcela restante fica com a área de 307,61 m2 e as seguintes confrontações: norte, Rua do
Monte da Igreja; sul, Janela de Contrastes, Lda; nascente, Domingos Ribeiro de Oliveira; e poente, António
Rodrigues. Na listagem do roteiro do processo, em 10/01/2020, os serviços informaram que, “não se vê, do
ponto de vista legal, nada que obste ao deferimento do requerido”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão de destaque, relativa
área de 252,39 m2, a destacar do prédio situado dentro do perímetro urbano, na Rua do Monte da Igreja,
inscrito na caderneta predial sob o artigo 1124, da União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo
(artigo 1124 da extinta Freguesia de Retaxo) e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo
Branco sob o n.° 966, da Freguesia de Retaxo, com a área total de 560,00 m2.
6.3. Processos de Licenciamento de Obras de Edificação
Neste ponto, o Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves abandonou a sala de reuniões.
6.3.1. Declarações de Não Caducidade
6.3.1.1. LE-EDI 2012015. Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco. Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares LE-EDI 20/2015,
de 06/03/2015, requerido por Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco, para proceder a obra de
alteração em Rua da Graça, Castelo Branco. Na listagem do roteiro, processada no GSP (Gestão e

Seguimento de Processos), em 13/01/2020, os serviços informaram que

tO

requerente mantém a intenção

de executar a obra e estará em condições lhe ser reabilitada a autorização de licenciamento, caso requeira
o respetivo alvará no prazo máximo de um ano”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de consulta
prévia de obras de edificação com a referência LE-EDI 20/2015, de 06/03/201 5, requerido por Santa Casa
da Misericórdia de Castelo Branco, para proceder a obra de alteração em Rua da Graça, Castelo Branco.
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6.3.1.2. LE-EDI 2212015. Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares LE-EDI 22/2015,
de 06/03/2015, requerido por Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco, para proceder a obra de
edIficação nova na Rua Bartolomeu da Costa, em Castelo Branco, Na listagem do roteiro, processada no
GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 13/01/2020, os serviços informaram que “o requerente
mantém a intenção de executar a obra e estará em condições lhe ser reabilitada a autorização de
licenciamento, caso requeira o respetivo alvará no prazo máximo de um ano”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de consulta
prévia de obras de edificação com a referência LE-EDI 22/2015, de 06/03/201 5, requerido por Santa Casa
da Misericórdia de Castelo Branco, para proceder a obra de edificação nova na Rua Bartolomeu da Costa,
em Castelo Branco.
Deliberado o ponto, o Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves regressou à sala de reuniões.
6.3.2. Declaração de Caducidade. LE-EDI 74I2017. José Joaquim Castanheira. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 74/2017, deO8/06/2017, requerido porJosé Joaquim Castanheira, para procedera obra dealteração
na Rua do Saibreiro, n.°s 2 e 4, em Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP
(Gestão e Seguimento de Processos), em 14/01/2020, 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 74/2017, de 08/06/2017, requerido por José Joaquim
Castanheira, para proceder a obra de alteração na Rua do Saibreiro, n.°s 2 e 4, em Castelo Branco.
6.4. Aura Power Developments (Portugal) Unipessoal, LUa. Parque Solar Fotovoltaico em
Sarzedas. Declaração de Interesse Público
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 238, de 16/01/2020, da Divisão de Urbanismo
Particulares, referente a um pedido de declaração de interesse público, que se transcreve: “A firma ‘Aura
Power Developments (Portugal) Unipessoal Lda.’, apresentou um pedido de viabilidade, com entrada em
MyDoc através do n.° de processo 2019/450.10.204/25 e 2018/900.20.604/115, para a instalação de um
Solar Fotovoltaico de Sarzedas. A proposta situa-se no local denominado como Galvão’, na Freguesia de
Sarzedas e os prédios em causa situam-se em espaço rural classificado no PDM como ‘Florestal ou Silvo
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pastoril’ sob os registos n.° 8856 e n.° 8854 da Conservatória do Registo Predial. No entanto os usos
previstos no Artigo 52.° do PDM de Castelo Branco publicado no Diário da República

—

1 Série E, n.° 185
-

de 11/08/1994, com as alterações introduzidas pela RCM n.° 30-A/2002 e publicado no Diário da República
n.° 35 de 11/02/2002, referem apenas que nas áreas rurais serão admitidos edifícios de habitação e apoio
destinados exclusivamente a residências dos agricultores e respetivas famílias, assim como dos
trabalhadores permanentes da exploração agrícola, equipamentos turísticos, instalações de apoio às
atividades agrícola e florestal e outras edificações de reconhecido interesse público, nomeadamente de
carácter industrial, nos termos da lei em vigor. Neste contexto, e tendo em conta: O requerimento
apresentado pela firma ‘Aura Power Developments (Portugal) Unipessoal Lda.’, no qual justifica o seu
pedido; O parecer da CCDR-C; O parecer favorável da CMDF; A informação das Juntas de Freguesia;
Tratar-se de uma empresa de que vai utilizar a energia solar fotovoltaica como fonte de energia elétrica
limpa, contribuindo assim para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para o objetivo da
‘neutralidade carbónica’; O uso pretendido conforma-se com as diretrizes do PDM. Nestes termos, e dado
que a pretensão se enquadra na alínea a) do ponto 2 do Artigo 59.° do Regulamento do PDM de Castelo
Branco, não se vê do ponto de vista urbanístico inconveniente na sua implementação, desde que seja
reconhecido o interesse público municipal, nos termos do disposto na alínea c) do ponto 2 do Artigo 59.° do
Regulamento do PDM. Em face do exposto, julga-se de propor-se superiormente o processo em questão ao
executivo municipal para que este delibere, no sentido de eventual remissão do processo para a Assembleia
Municipal, por forma a que aquele órgão, delibere sobre a declaração de interesse público para o concelho
e para a freguesia em causa da instalação da unidade pretendida.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar e remeter, para apreciação e votação, da
Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro,
conjugada com a alínea c) do artigo 57.° do PDM de Castelo Branco publicado no Diário da República

—

1

a

Série B, n.° 185 de 11 de agosto de 1994, com as alterações introduzidas pela Declaração (extrato) n.°
-

22/2017, publicada no Diário da República, 2. Série

—

n.° 70 de 7 de abril de 2017, o pedido de declaração

de interesse público, requerido por Aura Power Developments (Portugal) Unipessoal, Lda, para a instalação
de um Solar Fotovoltaico, em Sarzedas.
Ponto 7

—

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

7.1. Ratíficação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Minutas de
Contrato
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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7.1.1. Aquisição de Aplicação de Mobilidade para Clientes

—

MyAqua

Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
03/02/2020, relativa à adjudicação do ajuste direto para a Aquisição de Aplicação de Mobilidade para
Clientes

—

MyAqua, à empresa EPAL

—

Empresa Portuguesa da Águas Livres, SA, pelo montante de €

11.520,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
03/02/2020, relativa à adjudicação do ajuste direto para a Aquisição de Aplicação de Mobilidade para
Clientes

—

MyAqua, à empresa EPAL

—

Empresa Portuguesa da Águas Livres, SA, pelo montante de €

11.520,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato escrito.
7.1.2. Limpeza e Manutenção das Instalações dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco

—

Um Ano
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
20/01/2020, relativa à adjudicação da consulta prévia para a Limpeza e Manutenção das Instalações dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco

—

Um Ano, à empresa Limpalbi, Lda, pelo montante de €

21.219,93, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
20/01/2020, relativa à adjudicação da consulta prévia pata a Limpeza e Manutenção das Instalações dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco

—

Um Ano, à empresa Limpalbi, Lda, pelo montante de €

21.219,93, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato escrito.
7.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
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7.2.1. Contraordenação n.° 2712019. Francisco Rodrigues Gil

Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de contraordenação instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea a) do n.° 1 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
02/12/2019: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 27/2019, contra o arguido Francisco Rodrigues Gil, com
morada no Rua de 5. Bento, n.° 24 e 26, 6000-560 Malpica do Tejo, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, ‘aos 14 dias do mês de agosto, do corrente ano de 2019, pelas 23:00 H eu
Nuno Lourenço, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua de 5.
Bento, n.° 24 e 26, 6000-560 Malpica do Tejo ter o Sr. Francisco Rodrigues Gil, com residência na, Rua de
5. Bento, n.° 24 e 26, 6000-560 Malpica do lejo, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): No decorrer da
campanha deteção de fugas de água na povoação de Malpica do Tejo, no dia e noite mencionado, foi
detetado que no local da Rua de São Bento n.° 24 e 26, estavam a ser debitadas águas residuais na rede
pública, constatou-se que o local não tinha contador de água, posteriormente, averiguou-se que no referido
local não havia contrato de fornecimento de água, logo não poderia debitar saneamento na rede pública. O
cliente foi informado de que estava em incumprimento perante o Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, e
de que deveria dirigir-se aos Serviços Municipalizados para regularizar a situação. Até à data a situação não
foi regularizada, incorre num processo de contraordenação.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da
infração prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de
Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República,
2a

série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores:

c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de
água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos alínea a) do n.° 1 do
artigo 89.°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, nos termos do n.° 2
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro

Página 16I34

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

do artigo 72.° do Decreto-Lei n.° 194/2009, de 20 de agosto, punível com coíma de € 1 500 a € 3 740, no
caso de pessoas singulares, e de € 7 500 a €44 890, no caso de pessoas coletivas, a prática dos seguintes
atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos
utilizadores dos serviços: a) O incumprimento da obrigação de ligação dos sistemas prediais aos sistemas
públicos, nos termos do disposto no artigo 16.° deste Regulamento; (...)‘. Devidamente notificado para o
efeito, por carta registada datada de 03 de outubro de 2019, o arguido recebeu a notificação no dia 07 de
outubro de 2019, à qual não apresentou qualquer defesa, escrita ou oral. Assim sendo: 1

—

Pelo descrito no

Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização, o referido local debitava
saneamento na rede pública sem qualquer contrato de fornecimento de água; 2 0 Munícipe foi informado
—

atempadamente para se dirigir a estes Serviços de modo a legalizar a situação, efetuar um contrato de
fornecimento de água para o referido local e desta forma poder usufruir da rede de saneamento e da recolha
de resíduos sólidos urbanos; 3— Passado o prazo estabelecido por estes Serviços (30 dias), o munícipe não
se dirigiu a estes Serviços de modo a legalizar a sua situação, a mesma foi comprovada, o usufruto da rede
de saneamento sem qualquer contrato. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os
-

factos constantes do auto de vistoria n.° 27/2019. 2- Segundo o artigo 16° do Regulamento dos serviços de
abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco:
‘Obrigatoriedade de ligação à rede. 1 Dentro da área abrangida pelas redes de distribuição de água e de
-

drenagem, sempre que os serviços públicos de abastecimento e/ou saneamento se encontrem disponíveis
nos termos do n.° 2 do artigo 13.° os proprietários dos prédios existentes ou a construir são abrangidos a:
Solicitar a ligação à rede geral de distribuição pública de água e à rede geral de drenagem; (...)‘. 3 0
-

arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta
como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A
sua atuação ficou-se ao nível do dolo. lii. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de € 2 000,00.
Remete-se a presente proposta à Senhora Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Senhor Vereador com
competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima
por Despacho n.° 34/201 7, do Senhor Presidente, datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser
aprovada, deverá a arguida ser notificada: de que a decisão se torna definitiva e exequível se não for
judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pela arguida (artigo 59.° do Decreto
Lei n.° 433/82, de 27 de outubro); em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante
audiência ou, caso a arguida e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho”.
Ata n.° 3/2020, de 7 de Fevereiro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Francisco Rodrigues Gil, arguido no processo de contraordenação n.° 27/2019, a coima
de € 2.000,00, prevista na alínea a) do n.° 1 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Municípïo de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 Série n°210, de 31 de outubro de 2018.
7.2.2. Contraordenação n.° 2812019. Táctica Defensiva Comércio de Veículos, Lda
—

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

91.0

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

Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
02/12/2019: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 28/2019, contra o arguido Tática Defensiva

—

Comércio

de Veículos, Lda., com morada no Estrada de Montalvão, Bloco D, n.° 23, r/c esq., Loja 7, 6000-050 Castelo
Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 01 dias do mês de outubro, do
corrente ano de 2019, pelas 11:55 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços
Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Estrada do Montalvão, Bloco D n.° 23, r/c esq. Loja 7,
6000-050 Castelo Branco ter a empresa Tática Defensiva

—

Comércio de Veículos, Lda., com residência

na, Estrada do Montalvão, Bloco D n.° 23, r/c esq. Loja 7, 6000-050 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte
(s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de reabertura n.° 314946 ao cliente n.° 716740, com a água suspensa
por falta de pagamento desde o dia 27/08/2019, com selo n.° 50532 e a leitura de 18 m3, constatou-se que
o selo de fecho de água encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 23 m3.
Documentado nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração prevista
na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento
de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 série n.° 210 de
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31 de outubro de 2018, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso
indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas
residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido
Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a € 1 500, no
caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes
atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos
utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do
contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 03 de
outubro de 2019, o arguido recebeu a notificação no dia 06 de outubro de 2019, à qual não apresentou
qualquer defesa, escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB,
-

o local em apreço aquando da reabertura de água suspensa por falta de pagamento, o contador encontravase com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa
-

27/07/2019, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 248136, com o valor de 21.66 €, com data limite
de pagamento, 19/08/2019, rececionado no dia 30/07/2019; 3-Ao se efetuar um serviço de reabertura n.°
314946 no dia 01/10/2019, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 50532, que é colocado por
estes Serviços quando executam a suspensão da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a
água indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de 18 m3 quando a água foi suspensa, quando
a água foi restabelecida o contador apresentava a leitura de 23 m3; 4 Aquando da realização do contrato
-

de fornecimento de água, transmitem-se as clausu las gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se
encontram afixados e disponibilizados os Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor.
II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.°
-

28/2019. 2 Segundo o artigo

570

-

do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de

saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O
contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as
anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem contagem,
contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. (..)‘ 3 - O arguido cometeu com a sua
conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as
devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível
do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de € 1 250,00. Remete-se a presente proposta
à Senhora Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao
Conselho de Administração e deliberação pelo Senhor Vereador com competência delegada para instrução
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por Despacho n.° 34/2017, do Senhor
Presidente, datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser
notificada: de que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de
20 dias após o seu conhecimento pela arguida (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro); em
caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso a arguida e o Ministério
Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Tática Defensiva

—

Comércio de Veículos, Lda, arguida no processo de contraordenação

n.° 28/2019, a coima de € 1.250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do
artigo 12°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.8 Série n.° 210, de 31 de
outubro de 2018.
7.2.3. Contraordenação n.° 2912019. Antonieta Sá Dias

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

91.0

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

Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea d) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
02/12/2019: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 29/2019, contra a arguida Antonieta Sá Dias, com morada
na Rua do Arressário, n.° 30, c/v esq., 60000-185 Castelo Branco, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, ‘aos 01 dias do mês de outubro, do corrente ano de 2019, pelas 14:30 H eu
Amândio Pires Calmeiro, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua
do Arressário, n.° 30, dv esq., 60000-185 Castelo Branco, ter a Sr.a Antonieta Sá Dias, com residência na,
Rua do Arressário, n.° 30, c/v esq., 60000-185 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões):
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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Ao efetuar o serviço de leitura para reativação de contrato após a liquidação dos valores em divida, constatei
que o contador tinha um furo e um alfinete espetado que impedia o normal funcionamento do contador n.°
46001 que se encontrava instalado no cliente com o n.° 702668. Documentado nas fotografias que se
anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 12.° do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 série n.° 210 de 31 de outubro de 2018,
que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar
qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’
Comportamento que vem punido nos termos alínea d) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que
se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de pessoas
singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões
por parte dos ptoprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços:
b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores;
(...)‘. Devidamente notificada para o efeito, por carta registada datada de 03 de outubro de 2019 e

rececionada a 07 de outubro de 2019, a mesma não apresentou qualquer defesa, quer por escrito quer oral.
Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Notícia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da
-

fiscalização, o contador encontrava-se adulterado com um buraco no mostrador e um alfinete espetado,
como demonstra a fotografia; 2

—

Na sequência de um serviço de leitura para reativação do contrato de

fornecimento de água efetuado no dia 01/10/2019, visualizaram estes Serviços que o contador n.° 46001
que se encontrava instalado no cliente n.° 702668, encontrava-se adulterado; 3

—

O objeto (alfinete) que se

encontrava introduzido no buraco efetuado no mostrador do contador, impedia o mesmo de funcionar na
sua perfeição, adulterando desta forma as leituras registadas; 4 Aquando da realização do contrato de
-

fornecimento de água, transmitem-se as clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se
encontram afixados e disponibilizados os Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor.
II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.°
-

29/2019. 2 Segundo o artigo

570

-

do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de

saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O
contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as
anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem contagem,
contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. (...)‘ 3 - A arguida cometeu com a sua
conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível
do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação à arguida a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à
Senhora Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao
Conselho de Administração e deliberação pelo Senhor Vereador com competência delegada para instrução
dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por Despacho n.° 34/2017, do Senhor
Presidente, datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser
notificada: de que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de
20 dias após o seu conhecimento pela arguida (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro); em
caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso a arguida e o Ministério
Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Antonieta Sá Dias, arguida no processo de contraordenação n.° 29/201 9, a coima de €
250,00, prevista na alínea d) do n.° 3 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 210, de 31 de outubro de 2018.
Ponto 8— PATRIMÓNIO
8.1. Desafetação de Parcela de Terreno na Quinta da Granja

—

Quinta da Torre, em Castelo

Branco do Domínio Público para o Domínio Privado do Município. Resultados do Período de
Participação Pública

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 443, de 23/01/2020, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos

—

Secção de Património e Armazém, sobre a análise de resultados do

período de participação pública da seguinte desafetação do domínio público para o domínio privado do
município: “No seguimento dos procedimentos que foram já efetuados relacionados com o processo supra
mencionado, esta Câmara Municipal deliberou na sua reunião de 18/10/2019, propor a desafetação de uma
parcela de terreno com a área de 23,730 m2, sitos na Quinta da Granja e Quinta da Torre em Castelo
Branco, que foram cedidos a este Município através do alvará de loteamento n.° 63/2001, de 29 de março
de 2001, desenvolvido em conformidade com o plano de pormenor urbano da zona da Quinta da Granja e
da Quinta da Torre. Torna-se necessário para o domínio privado deste Município, uma parcela de terreno
com a área de 23,730 m2, onde se encontra implantada a escola João Roiz. A deliberação da Câmara
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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Municipal de 18 de outubro de 2019, foi publicada através do edital n.° 72/2019, no dia 25 de outubro de
2019, no jornal Correio da Manhã de 1 de novembro de 2019, no Diário da República 2. Série, n.° 221, de
18 de novembro de 2019 e no portal do Município, em 16 de dezembro de 2019. Terminado o prazo de 30
dias fixado para os interessados se pronunciarem e uma vez que não se verificaram quaisquer oposições
ou sugestões, em relação à desafetação mencionada e dando cumprimento ao disposto na alínea ccc) do
n.° ido artigo 33°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de dezembro, na sua redação atual e para efeitos do disposto
da alínea q) do n.° 1 do artigo n.° 25.° do mesmo diploma, somos de opinião que, a Câmara Municipal deva
submeter para efeitos de aprovação pela Assembleia Municipal, a presente proposta de desafetação do
domínio público municipal para o domínio privado do Município, de uma parcela de terreno com 23,730 m2
sitos na Quinta da Granja e Quinta da Torre para Registo da Escola João Roiz”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no seguimento da deliberação tomada em reunião de
18/10/2019, sob o Ponto 6.1. da ordem de trabalhos, e após o término da consequente audiência de
interessados, remeter a Desafetação de Parcela de Terreno na Quinta da Granja

—

Quinta da Torre, em

Castelo Branco do Domínio Público para o Domínio Privado do Município. Resultados do Período de
Participação Pública, para efeitos de aprovação da Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na
alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.° e efeitos da alínea q) do n.° 1 do artigo n.° 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12
de dezembro, na sua redação atual.
8.2. Desanexação de Parcela de Terreno dos Serviços de Higiene e Limpeza na Zona Industrial
Castelo Branco. Registo na Conservatória do Registo Predial
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 382, de 21/01/2020, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos

—

Secção de Património e Armazém, sobre a seguinte desanexação:

Para registo na Conservatória do Registo Predial, do edifício sito na Zona Industrial de Castelo Branco,
atualmente utilizado pelos Serviços de Higiene e Limpeza, é necessário desanexar, nos termos do artigo 70
do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, uma parcela de terreno do prédio descrito na Conservatória
do Registo Predial com o número 9896. A referida parcela, sita no Couto da Talagueira Zona Industrial de
—

Castelo Branco, confronta a Norte, Nascente e Poente com Câmara Municipal e a Sul com Via pública, tem
a área de 7.703,75 m2 e está registada nas finanças sob o artigo matricial 12365. Em face do exposto
solicita-se que a presente proposta seja presente ao Órgão Executivo para efeitos de aprovação”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a desanexação de uma parcela de terreno,
com a área de 7.703,75 m2, do prédio urbano localizada no lugar conhecido como Couto da Talagueira
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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Zona Industrial de Castelo, registado nas finanças sob o artigo matricial 12365 e descrito na Conservatória
do Registo Predial sob o número 9896.
8.3. Doação de Bens para o Domínio Privado do Município
8.3.1. Doação de Prédio Urbano em Rua D’Ega Castelo Branco. António Forte Salvado
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 181, de 13/01/2020, do Departamento de
Administração Geral, relativa à doação de um prédio urbano, com o seguinte texto: “1

—

O Dr. António Forte

Salvado, residente na Avenida Nuno Álvares, n.° 4-A, 3.° Direito, em Castelo Branco, proprietário do prédio
urbano, constituído por um edifício de rés-do-chão e

1.0

andar, sito na Rua D’Ega, n.°s 38 e 40, em Castelo

Branco, inscrito na matriz predial sob o artigo 9°, da freguesia de Castelo Branco, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 1235, veio formalizar junto do Senhor Presidente a intenção
de doar o respetivo prédio urbano ao Município de Castelo Branco. 2

—

No entanto, e para que a proposta

se concretize, é necessário ser presente a uma reunião do Órgão Executivo que deverá deliberar a aceitação
da doação e dar poderes ao Senhor Presidente ou quem legalmente o substitua para celebração da
respetiva escritura. 3 Assim, em face do exposto sou de opinião que nada obsta à aceitação da cedência
—

do referido prédio urbano para este Município, inscrito na matriz predial sob o artigo 9°, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 1235, sito na Rua D’Ega, n.°s 38 e 40, em
Castelo Branco, devendo o Órgão Executivo deliberar a cedência graciosa, entre o Município e o Dr. António
Forte Salvado”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a doação, do prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 9.o, da
freguesiadeCasteloBrancoedescritona Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sobo n.° 1235.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de doação.
8.3.2. Doação de Parcela de Terreno para Construção ETAR Alcains. Escritura de Cedência a
Título Gracioso. Retificação da Deliberação sob o Ponto 6.2. Terreno para Construção da
ETAR de Alcains. Justificação de Diferença de Áreas Apuradas, da Ordem de Trabalho da
Reunião de 2111212018.

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 194, de 15/01/2020, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos
Ata n.° 3I2020, de 7 de Fevereiro
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escritura de cedência a título gracioso: Por escritura lavrada no dia 18/01/2019, o senhor Américo Pires
Barbosa cedeu ao Município, mediante deliberação do Executivo de 21/12/2018, uma parcela de terreno
para construção da FIAR de Alcains. No entanto, por lapso, na escritura foi indicado que a referida parcela
se destina ao domínio publico quando na realidade se destina ao domínio privado do Município. Assim, para
que se possa proceder ao seu registo nas finanças e conservatória, sou de opinião que se retifique a mesma,
após a necessária deliberação da Câmara Municipal.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação tomada sob o Ponto 6.2. Terreno
pata Construção da ETAR de Alcains. Justificação de Diferença de Áreas Apuradas, da Ordem de Trabalho
da Reunião de 21/12/2018, de que a parcela com a área de 2.991,35 m2, a desanexar do prédio rústico,
inscrito na matriz com o n.° 24, secção AD, da freguesia de Castelo Branco, cedida pelos Senhores Américo
Pires Barbosa e esposa, a título gracioso, para construção da nova FIAR de Alcains, se destina, não ao
domínio público”, mas ao “domínio privado” do Município.
Deliberou ainda autorizar a retificação da escritura de compra e venda lavrada no dia 18/01/201 9, com o
Senhor Américo Pires Barbosa e dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para
outorgar a escritura de retificação.
8.4. Atribuição de Preço a Obras Literárias Patrocinadas pelo Município

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 152, de 13/01/2020, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preço para venda ao público às seguintes obras literárias patrocinadas pelo

Município: Notas de Campo da Beira Baixa, de Luísa Nunes, edição 2019, € 17,00; Mata: Retratos

À La

Minuta, de Manuel Barata, edição 2019, € 10,00; Castelo Branco: Memórias da Primeira Invasão Francesa,
de Elias Martins Vaz, edição 2019, € 14,00; e Cadernos de Medicina na Beira Interior, edição 2019, € 10,50.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea cc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o preço para venda ao público das seguintes obras literárias
patrocinadas pelo Município: Notas de Campo da Beira Baixa, de Luísa Nunes, edição 2019, € 17,00; Mata:
Retratos

À La Minuta, de Manuel Barata, edição 2019, € 10,00; Castelo Branco: Memórias da Primeira

Invasão Francesa, de Flias Martins Vaz, edição 2019, € 14,00; e Cadernos de Medicina na Beira Interior,
edição 2019, € 10,50.
Ponto 9

—

CONTABILIDADE

9.1. Juros de Mora. Processamento, Liquidação e Cobrança
Ata n.° 3/2020, de 7 de Fevereiro
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5008, de 10/09/2019, do Departamento de
Administração Geral, sobre o processamento, liquidação e cobrança de juros de mora pelos serviços
municipais, cujo texto se transcreve: “Considerando que: 1. Os juros de mora são uma penalização para
pagamentos em atraso, ou seja, que sejam efetuados para além dos prazos legais; 2. A cobrança de juros
de mora é obrigatória nos termos do Decreto-Lei n.° 73/99, de 16 de março, na sua atual redação e visa
penalizar quem não efetua os pagamentos ao Estado e outras entidades públicas, nos referidos prazos; 3.
No Município de Castelo Branco, a aplicação de juros de mora não tem sido uniforme a todas as áreas de
faturação, por exemplo, na habitação social, por razões óbvias de carácter social, sempre foi orientação
política, a não cobrança de juros de mora; 4. Noutras áreas, também nem sempre é aplicável o cálculo deste
valor moratório. Aliás, até os próprios Tribunais, na maioria dos seus acordos ou sentenças, não consideram
o pagamento dos respetivos juros de mora, o que desincentiva a sua aplicação e cobrança, tendo o
Município sido confrontado já com algumas dessas situações; 5. Na sequência das ações de formação da
AIRC, as aplicações informáticas utilizadas pelo Município (ERP AIRC), permitem ativar a opção que calcula
juros de mora, a todas as quantias em dívida, à data da cobrança e cujo prazo de pagamento já tenha sido
ultrapassado. 6. Estas aplicações também permitem calcular juros de mora a partir de uma determinada
data, com a necessidade de criar novos documentos de faturação, cuja opção de cálculo de juros de mora
seja ativada. Deste modo, para toda a faturação que for emitida com estes novos documentos, são
calculados os respetivos juros de mora; 7. Esta opção permite ainda isolar áreas que, por orientação política,
seja decidido não aplicar juros de mota. Em face do exposto e considerando que os juros de mota são uma
obrigação legal, solicita-se que sejam dadas orientações aos serviços, sobre a cobrança de juros de mora
para todas as quantias que estejam em atraso, à data do pagamento, ou em caso de não cobrança, em que
situações e para que áreas, não devem os serviços cobrar os respetivos juros de mora, devendo o Órgão
Executivo deliberar nesse sentido”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que se ative, na aplicação informática utilizada pelo
Município, a opção de cálculo de juros de mora, a todas as quantias em dívida à data da cobrança e cujo
prazo de pagamento já tenha sido ultrapassado, nos termos do Decreto-Lei n.° 73/99, de 16 de março, na
sua atual redação, por forma a uniformizar esta prática em todas as áreas de faturação, com exceção dos
pagamentos das refeições dos alunos e da habitação social.
9.2.

J•a

Alteração ao Orçamento e
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Pelo Senhor Presidente foram presentes a 1.a Alteração ao Orçamento e 1.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 821.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.3. 2.a Alteração ao Orçamento e 2.a às Grandes Opções do Plano/2020
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 2.a Alteração ao Orçamento e 2.a às @randes Opções do
Plano/2020, na receita, no valor de € 250.362,00, quer no reforço, quer na anulação e na despesa, no valor
de € 738.999,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.4. 3.a Alteração ao Orçamento e 3•a às Grandes Opções do PlanoI2O2O
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 3a Alteração ao Orçamento e 2.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na receita, no valor de € 59.666,00, quer no reforço, quer na anulação e na despesa, no valor
de €440.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 10

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

10.1. Junta de Freguesia de Almaceda. Requalificação de Edifício Sede. Celebração de Contrato

Interadministrativo
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 782, de 05/02/2020, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta de celebração de contrato interadministrativo com a Junta de
Freguesia de Almaceda. Da informação consta o seguinte texto: “1

—

A Junta de Freguesia de Almaceda

pretende efetuar obras no seu edifício. 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 setembro, não se vê inconveniente que a Câmara Municipal aprove o apoio de € 38.890,14, à Junta de
Freguesia de Almaceda, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de apoio no
quadro da promoção e salvaguarda da articulação dos interesses próprios das populações, a qual, após a
respetiva aprovação, deverá ser formalizada mediante a celebração de um contrato interadministrativo.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a celebração de um contrato interadministrativo
com a Junta de Freguesia de Almaceda, que estabelece a transferência da verba de € 38.890,14 (IVA
incluído à taxa em vigor), destinada a concretizar obras de requalificação do seu edifício sede, nos termos
das alíneas 1) e m) do n.° ido artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
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 e dar poderes ao Senhor Presidente
ou a quem legalmente o substitua para assinar o contrato interadministrativo, após aprovação pelo Órgão
Deliberativo.
10.2. Município de Oleiros. Minuta de Protocolo para a Construção de Açude em Pomar,
Freguesia de Sarzedas

Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta do protocolo a celebrar com o Município de Oleiros, para
a construção de um açude no lugar de Pomar, freguesia de Sarzedas no limite do concelho com o concelho
de Oleiros, destinado a regularizar o caudal da Ribeira de Lisga, de forma a melhorar a qualidade da água
da Praia Fluvial do Sesmo e a ponto de captação de água, para combate aos incêndios e para eventual
rega de propriedades sitas a jusante do mesmo. O documento é dado como reproduzido, ficando afazer
parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com o Município
de Oleiros, para a construção de um açude no lugar de Pomar, freguesia de Sarzedas no limite do concelho
com o concelho de Oleiros, destinado a regularizar o caudal da Ribeira de Lisga, de forma a melhorar a
qualidade da água da Praia Fluvial do Sesmo e a ponto de captação de água, para combate aos incêndios
e para eventual rega de propriedades sitas a jusante do mesmo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
10.3. Proposta de Projeto de Regulamento de Habitação Partilhada. Constituição de
Interessados Artigo 98.° do CPA
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: “Considerando: Que a Câmara Municipal de
Castelo Branco se tem vindo a deparar com dificuldades de realojamento de agregados familiares
compostos por um só elemento, designados por famílias unipessoais; Que atualmente se encontram
registados 57 pedidos de habitação social para arrendamento, em que o Agregado Familiar é constituído
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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apenas por uma pessoa; Que, por outro lado, o Município dispõe nesta data de 22 fogos (T3 eT4) na
Urbanização do Bairro de São Tiago, habitados por uma só pessoa; As atribuições municipais em matéria
de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente em matéria
de ação social e apoio a estratos sociais desfavorecidos, conforme as alíneas h) e i) do n.° 2 do artigo 23.°

do Anexo à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, bem como o poder regulamentar conferido
às autarquias locais pelo artigo 241.0 da Constituição da República Portuguesa e ainda as competências
previstas na alínea g) do n.° 1 do artigo 25.° e nas alíneas k) e u) do n.° 1 do artigo 33.°, ambos do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro; Pretende-se promover a
instituição de um conjunto de medidas, em matéria de apoio social, com vista à rentabilização das frações
do parque habitacional e, ao mesmo tempo, à minimização das situações de carência habitacional, por via
da adaptação de dois fogos T3 ou 14 para uma habitação partilhada masculina e outra feminina. Pelo
exposto, proponho à Câmara Municipal, nos termos e para os efeitos do que dispõe o artigo 98.° do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, que delibere o
seguinte: 1

—

Dar início ao procedimento conducente à preparação de regulamento municipal para Habitação

Partilhada. 2— Que o início do procedimento seja objeto de publicitação na página institucional do Município,
para efeitos da constituição como interessados, nos termos do n.° 1 do artigo 98.° do CPA, e da
apresentação de contributos para a elaboração do regulamento, cujo projeto se anexa. 3

—

Que a

constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do regulamento se
processe por meio de requerimento, a dirigir ao Senhor Presidente da Câmara, identificando devidamente o
requerente e o procedimento. 4

—

Que se designe a Dr.a Maria de Fátima Santos e a Dr.a Maria do Carmo

Almeida Nunes, como responsáveis pela direção do procedimento regulamentar, nos termos previstos no
artigo 55.° do CPA”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar início ao procedimento conducente à preparação
de regulamento municipal para Habitação Partilhada, que será publicitado na página institucional do Município.
Deliberou ainda, definir que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a
elaboração do regulamento se processe por meio de requerimento, a dirigir ao Senhor Presidente da
Câmara, identificando devidamente o requerente e o procedimento.
Mais deliberou, designar as técnicas superiores Maria de Fátima Santos e Maria do Carmo Almeida Nunes,
como responsáveis pela direção do procedimento regulamentar, nos termos previstos no artigo 55.° do CPA.
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10.4. Medalhas de Ouro da Cidade. Proposta de Designação de Condecorados no Dia da Cidade
—

20 de Março

O Senhor Presidente começou por apresentar a seguinte proposta das seguintes individualidades para
serem agraciadas, com a Medalha de Ouro da Cidade, na Cerimónia Solene Evocativa do 249.° Aniversário
da Elevação de Castelo Branco a Cidade, dia 20 de março de 2020: o Ex. mo Senhor Dr. Fernando Dias de
Carvalho, médico pediatra, antigo diretor do Hospital Distrital de Castelo Branco, antigo membro da
Assembleia Municipal de Castelo Branco, cuja ativa participação cívica muito contribuiu para o
engrandecimento da cidade de Castelo Branco; o Ex. mo Senhor Arnaldo Jorge Pacheco Braz, atual
Presidente da Assembleia Municipal de Castelo Branco, membro do Órgão Executivo durante vinte anos e
cuja carteira evidencia um total comprometimento com a cidade de Castelo Branco; a Ex. ma Senhora D.
Maria de Lurdes Borges Póvoa Pombo Costa, deputada da Assembleia da República nos VI e VII Governos
Constitucionais, pertence aos órgãos sociais da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade
(CNIS), Membro da Direção da APPACDM

—

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão

Deficiente Mental de Castelo Branco, desde 1973, instituição que atualmente preside; e o Ex. mo Senhor
Manuel Alves Cargaleiro (Mestre Cargaleiro), ceramista e pintor, cuja obra, a nível da cultura, promove
Castelo Branco numa dimensão mundial.
De seguida o Senhor VereadorCarlos Almeida solicitou esclarecimentos sobre se a proposta era para
ser votada e se era conjunta ou individual, ao que o Senhor Presidente respondeu que sim e que a mesma
era conjunta. O Senhor Vereador Carlos Almeida reiterou a proposta da Escuderia de Castelo Branco,
apresentada no Período Antes da Ordem do Dia, tendo o Senhor Presidente respondido que a sua proposta
seria tomada em conta em devido tempo e que o Senhor Vereador Carlos Almeida não tinha legitimidade
para apresentar qualquer proposta, uma vez que a elaboração da Ordem de Trabalhos das reuniões é da
sua competência.
Assim, por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as
seguintes individualidades a ser agraciadas, com a Medalha de Ouro da Cidade, na Cerimónia Solene
Evocativa do 249.° Aniversário da Elevação de Castelo Branco a Cidade, dia 20 de março de 2020: o Ex.
mo Senhor Dr. Fernando Dias de Carvalho, médico pediatra, antigo diretor do Hospital Distrital de Castelo
Branco, antigo membro da Assembleia Municipal de Castelo Branco, cuja ativa participação cívica muito
contribuiu para o engrandecimento da cidade de Castelo Branco; o Ex. mo Senhor Arnaldo Jorge Pacheco
Braz, atual Presidente da Assembleia Municipal de Castelo Branco, membro do Órgão Executivo durante
Ata n.° 312020, de 7 de Fevereiro
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vinte anos e cuja carreira evidencia um total comprometimento com a cidade de Castelo Branco; a Ex. ma.
Senhora D. Maria de Lurdes Borges Póvoa Pombo Costa, deputada da Assembleia da República nos VI e
VII Governos Constitucionais, pertence aos órgãos sociais da Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade (CNIS), Membro da Direção da APPACDM

—

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do

Cidadão Deficiente Mental de Castelo Branco, desde 1973, instituição que atualmente preside; e o Ex.mo
Senhor Manuel Alves Cargaleiro (Mestre Cargaleiro), ceramista e pintor, cuja obra, a nível da cultura,
promove Castelo Branco numa dimensão mundial.
10.5. Habitar Castelo Branco Solidário— Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em
Habitações Degradadas. Regulamento n.° 21112017. Fixação de Comparticipações. Fase V
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 149, de 13/01/2020, do Departamento de
Administração Geral, que se transcreve: “1. Foram analisadas, pela ordem de entrada nos serviços, conforme
disposto no n.° 1 do regulamento suprarreferido, as candidaturas devidamente instruídas, com toda a
documentação verificada e julgada conforme; 2. Dessa análise, constatou-se que 14 candidaturas,
concretamente as relativas aos processos HCB-SOL/96, HCB-SOL/105, HCB-SOL/109, HCB-SOL/20, HCB
SOL/26, HCB-SOL/34, HCB-SOL/52, HCB-SOL/56, HCB-SOL/14, HCB-SOL/73, HCB-SOL/59, HCB
SOL/70, HCB-SOL/1 11, e HCB-SOL/23 estavam conformes, cumprindo os requisitos exigidos; 3. Na
sequência da avaliação urbanística efetuada às candidaturas admitidas, foram identificadas as intervenções
prioritárias a executar, assim como foi elaborado o respetivo mapa de trabalhos e estimativa orçamental,
elementos que constam das respetivas fichas do edificado em cada processo; 4. Apresenta-se de seguida
um mapa resumo da situação descrita:
Candidaturas conformes
Estimativa da comparticipação da CMCB

14
€ 124.470,58

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo 9.° do Regulamento n.° 211/2017, que seja
deliberado: aprovar o valor das comparticipações, de acordo com o mapa anexo”.
Processo n.°

ProprietáriolArrendatãrio

Freguesia

comparticipação silvA

Comparticipação

HCB-SOL/96

José André Lalanda Rodtigues da Cruz

UF Ninho do Açor e Sobral do Campo

3.850,00€

4.735,50€

HCB-SDUJO5

Maia de Jesus Martins Nunes

UF Freixial do Campo e Juncal do Campo

6.800,00€

8.364,00€

HCB-SDU1O9

Maria Trindade da Cruz

UF Escalos de Cima e Lousa

8.113,82€

9.980,00€

HCB-SOL/20

Maria de Fátima Almeida Valente

UF Cebolais de Cima e Retaxo

8.100,00€

9.963,00€
6.740,40€

HCB-S0U26

José Maria Nunes

Castelo Branco

5.480,00€

HCB-S0U34

Joana Marta Alves Mamede

Castelo Branco

8.100,00€

9.963,00€

HCB-S0U52

Manuel Gonçalves Sousa

UF Cebolais de Cima e Retaxo

8.100,00€

9.963,00€
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HCB-$OL/56

João Luis Valente Carvalho

UF Escalos de Cima e Lousa

8.120,00€

9.987,60€

HCB-SOL/14

Amélia da Conceição Fradique

Castelo Branco

7.500,00€

9.225,00€

HCB-SOL/73

Carlos Silvestre Marques

UF Ninho do Açor e Sobral do Campo

8.100,00€

9.963,00€

HCB-SOL/59

Maria do Céu Sobreira Dias Martinho

UF Cebolais de Cima e Retaxo

8.100,00€

9.963,00€

HCB-SOL/70

Laura Alexandra Antunes Taborda

Castelo Branco

7.931,77€

9.756,08€

HCB-SOU1 11

Patrícia da Silva Ramos

UF Freixial do Campo e Juncal do Campo

4.800,00€

5.904,00€

HCB-SOL/23

Maria de Fátima Alves Bento

São Vicente da Beira

8.100,00€

9.963,00€

100.199,59€

124.470,58€

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 9.o do Regulamento n.° 211/2017,
aprovar o valor das comparticipações constantes do quadro transcrito, no montante total de € 124470,58.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato de concessão de apoio financeiro ao Habitar Castelo Branco Solidário Programa Municipal de
—

Apoio à Realização de Obras em Habitações Degradadas. Regulamento n.° 211/2017. Fixação de
Comparticipações. Fase V.
Ponto 11

—

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 € 9.585,02.
Diamantino Barata Lourenço
Maria Martins Marques
Florentino António Rodrigues Bolas
Maria dos Anjos Patrício Bolas
José Manuel Garnel
João Pedro dos Santos
Maria Brizida Gama
Lúcia Sanches Pereira
Arménio Pereira Tabarra
Maria Alice Trindade Maria
José Martins
Felicia Morgado Neves Martins
Idalina do Carmo
Manuel Pereira Mateus
António Luís
Isilda Bispa dos Santos
Ana Lurdes Marques da Silva Martins
José Pires Martins
Maria Lopes Marcelino
Joaquim D’Oliveira Lourenço
Carlos de Jesus Mendes
Maria Virginia Morais Prata

36,78
57,38
2676
10,34
31,37
104,34
17,82
22,81
11,23
16,27
80,83
49,56
181,33
20,45
6,59
7,33
53,41
1,98
2,39
13,28
22,71
40,85
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José Carlos Gonçalves de Sousa
Jaquelina Maria Antunes
Simão Francisco Lourenço
Maria da Luz Inácio
Albino Moreira
Maria Catarina
Saudade Morgado Dias Damas
António Damas
Maria Rosa Alves
Abílio Mateus
Maria dos Santos Pires Cotovio
Maria de Fátima Martins Reixa
Américo da Conceição Nabais
Emilia Roque Gonçalves
Delminda Amélia Roque
Luís dos Ramos Simão
Iria Vitória Antunes Lisboa
Conceição Rodrigues Fortunato
Gregória Milheiro Barroso
José Aristides do Espírito Santo Novo
José Francisco
Maria de Jesus Miguel

28,34
21,95
19,82
72,17
50,75
53,81
23,27
68,65
39,05
73,31
26,09
31,12
17,35
18,43
20,72
80,45
3,94
71,39
89,74
14,65
9,29
10,10

Maria do Céu Gil Gaspar
Maria da Conceição Lopes
Francisco Ivo
Maria Odete Castelo de Oliveira
Manuel Duarte Semião
José Amaro Cajado
Agostinho Jorge de Aguiar
João Nunes Lourenço
Maria José Moura Pires
Alberto de Jesus Tomaz Pires
Manha Manuela Salgueiro
João António Mantins
Celeste Maria Rodrigues Mateus
Adélia Gonçalves dos Santos
José Roque Mateus
Violinda Jesus
Maria Hermínia Esteves
Amélia do Rosário
Maria Jesus Antunes Santos
Maria Afonsa
Maria Amélia Rosa de Campos Ginja
Maria Estrela Gomes

18,93
29,63
32,69
24,23
34,28
35,12
100,36
20,03
32,78
68,80
69,53
75,02
23,33
4,73
5,56
11,79
2,50
31,61
7,50
12,88
89,31
17,39

Página 32134

lo,

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Mana de Lurdes da Conceição Serra
Isilda Beirão
Mana Odete Martins Mendes
Manuel Sequeira Pereira
Maria Angelína de Jesus Nunes
Maria de Lurdes Marques
Joaquim da Silva
Otília Veríssimo dos Santos Correia
José Maria de Carvalho Correia
Maria José Vieira Rodrigues
José Maria Nunes
ldite Lopes Poças de Sousa
Fausto Candeias da Silva
Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
Maria Guilhermina da Silva
Joaquina Maria
Elvira Maria Pires
Angelina Marques
Maria do Rosário
Emilia de Jesus
António Nunes Pires Morâo
Isilda Pires Freire
Francisco António de Oliveira Pires
Armanda Emília Martins de Almeida Simão
Maria Amélia Carreiro P. Antunes Ribeiro
João Nunes Lourenço
Maria do Nascimento Bispo
Manuel António
Isabel dos Santos Carreiro Nunes
Maria Vieira da Silva
Maria Celeste da Silva Gamas
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Otília Sousa
Francisco Miranda Alves
Maria da Conceição Agostinho
Maria Suzete Nunes
José Lopes Nunes
Maria do Nascimento Conceição do Carmo
António Gregório Cabarrão
Francisco do Nascimento Duarte
Ermelinda Augusto
Laurinda Peres Martins
Maria de Lurdes
Bernardino Roque
Noémia Rosa Patrício
Maria Prazeres Antunes
José Maria Pires da Silva
Maria da Senhora da Silva
Maria Deolinda Antunes
Eugénio Lopes Luís
Maria do Rosário dos Santos
Maria Emília Roque
Domingos Esteves Pires
Ana Conceição Henriques
Laura Maria Ribeiro Ramos Rosa
Manuel Lopes Rosa

12,09
49,04
13,77
44,83
75,00
29,61
34,06
23,12
5,33
54,89
61,27
8,99
14,16
44,57
24,58
5,51
5,24
25,11
29,76
17,25
3,58
14,02
21,08
40,49
68,83
47,52
1,32
12,66
134,73
16,37
4,81
40,27
17,18
8,64
25,38
94,50
110,35
44,39
27,16
19,62
43,60
18,15
12,10
13,91
87,17
10,30
26,09
118,58
12,97
6,11
29,06
42,48
23,69
35,25
38,62
11,43
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José Vicente Rodrigues
Rosa de Jesus Martins
Maria Graciete Martins Rocha
António Pires dos Santos
Cecilia Joaquim Marques Luís
Sebastião Bonifácio Proença
Maria Conceição Afonso Rodrigues Cruz
José André Lalanda Rodrigues da Cruz
Maria da Conceição Firmino
Mariana de Jesus dos Santos
Maria Celeste Joaquina Gameiro
Maria da Conceição Duarte Canhoto
Manuel Machado da Trindade Canhoto
António Afonso Lopes Rodrigues
Leonor Maria Mendes
Maria dos Anjos Nunes dos Santos
Maria da Conceição dos Santos
Inês Pires Correia
Maria Marques Nunes
Augusta Mateus
Ilda Maria dos Santos
Gracinda Roque Afonso Marfins
João Ribeiro Marfins
Ascensão da Costa Luís
José dos Santos Duarte
Josefa da Conceição Esteves Lourenço
Alfredo Martins Nunes
Maria de Lurdes dos Santos
Marcelo dos Reis
Maria Anjos Marques Marfins Rodrigues
Josefa Vaz dos Santos Jorge
José Joaquim Jorge
Feliciana da Costa Mileu Ambrósio
Rosária de Jesus Cristóvão
Assunção Duarte Figueira
José dos Santos Rito
Ilda Augusta Ramalho
Emilia Rodrigues Gonçalves
Silvia Maria Ribeiro
Ermelindo Manuel Casimiro
Maria da Conceição
Isabel Reis Lopes Sordo
Luis Maria Santos
Perpétua da Conceição Couchinho
Isidro Ribeiro de Almeida
Maria Benedita dos Santos Sequeira
Guilhermina de Jesus Sebastião Matoso
Juliana Rosa Soares Conceição
Lúcio Almeida Conceição
Maria da Conceição dos Santos Proença
Pedro Carvalho
José António da Silva
Mário dos Santos Marques
António Infante Mendes Amaral
Maria Isabel Barroso
Maria da Piedade de Ascensão Atalaia

66,98
33,89
58,06
41,73
8,77
18,44
21,83
14,70
27,19
15,84
47,65
8,62
13,46
5,46
18,45
18,84
6,99
14,98
41,09
48,41
17,07
19,98
25,31
11,08
113,48
73,74
7,81
120,69
72,84
12,96
5,19
5,54
25,56
23,46
50,15
47,07
24,14
18,73
25,69
76,23
26,58
7,42
9,96
36,14V
38,18
114,86
65,86
39,57
27,06
23,27
28,47
4,10
21,83
18,53
89,57
115,04

Conceição Pestana de Gouvêa
43,38
Armindo Afonso Santos
56,57
Visitação Mendes Coelho Fonseca
19,43
Emilia Rosa de Campos Ginja
26,80
Maria Marfins
81,25
Maria Natália Lourenço
58,88
José Pedro Nunes da Silva
11,27
Maria Rosa Dias Freire
47,66
Moisés da Silva Geirinhas
41,72
Etelvira Barata Pires
21,34
Maria José Gregório Micaelo Sousa
20,87
Alzira Maria R. Gonçalves Mendes
39,09
Joaquim João Mendes
31,01
Benedita Trindade da Cruz
146,18
Lúcia da Conceição Pereira Beirão
26,06
Adriano Dias Beirão
11,75
Maria Elisabete Penedo Gil Marfins
28,17
António Valente Marfins
33,58
Maria Delfina Nunes
21,44
Maria Carolina Marfins Nunes
46,40
Ana Pires Marques Cajado
56,39
Clara dos Santos Riscado
18,20
Ana Maria Duarte Paulo Amoroso
6,16
Isaltina dos Anjos Joaquim
21,17
Maria Fátima Femandes da Conceição 26,49
Maria Marques Freire Gonçalves
8,69
Joaquim Gonçalves Calmeiro
16,62
Maria Delfina Lourenço Nunes
16,70
José Luis Nunes
29,45
Elvira Prata Martins Moura
65,38
Maria Emilia de Sousa Belo
10,98
João Soares
15,68
Leopoldina Ressurreição da Silva
24,79
Helena Rodrigues
9,90
João Rodrigues Ribeiro
10,34
Engelina dos Reis
15,99
Manuel da Silva Afonso
30,91
Maria dos Santos Silva
9,43
Maria Manuela Antunes Batata
55,00
Julieta dos Anjos Cotovio
11,56
Américo Ginja dos Santos
21,71
César Salomão
33,35
Maria Alice de Jesus Baltazar Batista
24,49
Maria Justina dos Anjos Nunes
96,96
Manuel José Patrício
43,72
Alzira Marques Vaz Nunes
61,19
Angelina Martins Gomes
20,91
António Martins Afonso
23,72
Joaquim José de Oliveira Amorim
17,16
Maria da Luz Teodora
166,76
Maria Celestina do Rosário Martins
18,45
Ascensão da Conceição Gaspar
24,10
Joaquim José
2,35
Maria Adelaide Batista Leão Santos
15,89
Joaquim dos Santos
7,81
Maria do Rosário 5. Máximo Salgueiro
32,14
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Maria Vicência Diabão
Francisco José Pestana Sardinha
António João Pardal de Só
Lúcia de Jesus Roque
Deolinda de Jesus Afonso
João Dias Gonçalves
Aurélio Mateus
Silvina de Jesus Roque
João Rodrigues Marfins
Hélder de Deus de Oliveira Alves
Maria José Antunes Proença
Francisco Marques Mendes
Maria José Ramalhinho dos Santos Braz
Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva
Helena da Ascenção Mendes Barreto

10,85
3,83
16,77
15,15
44,82
1,15
51,95
10,72
30,71
4,73
70,08
28,51
13,07
37,06
46,55

Afonso Eusébio dos Santos
António Alberto da Fonseca Ramos
Maria Lúcia Pires Esteves
Maria Adelaide Oliveira Lalanda da Silva
Maria Amélia Bárbara Gaspar dos Santos
Hermínia de Jesus Ferreira Cabeças
José Salvado Ferreira
Gracinda Roque dos Reis Gonçalves
Joaquim Gonçalves
Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues
Josefa D’Ascensão Diogo Peres
José Ribeiro Peres
Maria José dos Santos Marques
Maria José Vaz
José Terroa Bicho

12,29
8,55
79,88
46,29
7,56
25,61
44,96
2,03
161,02
2,98
24,87
39,20
17,58
8,87
20,52

João Roberto Salgueiro
Maria da Conceição Roxo
Maria Otilia Rafael Dias Anes
João Alves Gonçalves
Fernando Mendonça Delgado
Elvira Jesus Valente
Maria Helena Gama Salavessa
Domingos Silva Peixoto
Carminda de Jesus André
Maria da Glória Beirão Dias Barata
Júlia Marfins Pires
Maria de Jesus Marfins Afonso
Laura Duarte da Silva Lisboa
Davide da Silva Duarte Alves
Guilhermina Maria Ribeiro Mateus

127,80
152,08
11,77
37,09
51,89
22,81
7,67
29,83
15,08
12,74
13,01
50,27
10,29
2,93
25,22

Ponto 12— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraría do dia 6 de fevereiro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 36.692.482,25
€ 10.818,05

APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

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

E não havendo mais assuntos a tratar pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas,
da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada peto Senhor Presidente e por mim, Francisco José
Alveirinho Correia, que a secretariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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