CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

AIAN.°4

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

—

14 FEVEREIRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANC
ATA N.°4

(n.° 1 do Artigo 57. °da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, na sala privada de reuniões dos Paços do
Município de Castelo Branco, reuniu a Câmara Municipal por convocação extraordinária sob a Presidência
do Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor 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 15 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes do Edital n.° 17/2020, de 11 de fevereiro:
Ponto 1

—

J.aAlteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Ano 2020. Proposta de Criação
de Seis Postos de Trabalho

Pelo Senhor Presidente foi presente a 1.a Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Ano

2020. Proposta de Criação de Seis Postos de Trabalho, datada de 12 de fevereiro de 2020, que se
transcreve: “Considerando que: No âmbito da transferência de competências para os órgãos Municipais,
torna-se necessário reforçar a nível do SNC-AP, designadamente no âmbito da Contabilidade de Gestão, o
funcionamento e controlo do aprovisionamento e armazéns, sendo necessário a criação de um posto de
trabalho de Técnico Superior. Também a nível do Departamento Técnico Operacional, para efeitos de
emissão de pareceres a nível técnico-administrativo, toma-se necessário a criação de um posto de trabalho
de Técnico Superior. Propõe-se, ainda, no âmbito do Departamento, a criação de um lugar de Arquiteto
Paisagista, tendo em conta que a anterior Técnica Superior Arquiteta Paisagista, consolidou a mobilidade
—

no Município de Tomar. Relativamente ao MUTEX, carece ainda de afetação de meios humanos próprios,
para poder desenvolver as inúmeras atividades de caráter operacional, pelo que se toma necessário criar
3 postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional. Assim, em face do exposto, proponho que
sejam criados no mapa de pessoal os seguintes postos de trabalho: 1

—

No âmbito da Divisão Financeira,

Contratação e de Recursos Humanos, um lugar de Técnico Superior; 2— No âmbito do Departamento Técnico
Operacional, 1 lugar de Técnico Superior e 1 lugar de Técnico Superior Arquiteto Paisagista; 3
—

—

No âmbito

da Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social, MUTEX, 3 Lugares de Assistentes Operacional”.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.a Alteração ao Mapa de Pessoal da
Câmara Municipal do Ano 2020. Proposta de Criação de Seis Postos de Trabalho, datada de 12 de
fevereiro de 2020, designadamente, no âmbito da Divisão Financeira, Contratação e de Recursos Humanos,
um lugar de Técnico Superior, no âmbito do Departamento Técnico Operacional, um lugar de Técnico
Superior e um lugar de Técnico Superior Arquiteto Paisagista e, no âmbito da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, Mutex

—

Museu dos Têxteis, três lugares de Assistente Operacional.

Mais deliberou, nos termos da alínea o) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
remeter a proposta à Assembleia Municipal, para aprovação.

Ponto 2

—

Propostas de Abertura de Procedimentos Concursais

2.1. Pessoal Dirigente. Designação de Júris de Procedimentos de Recrutamento e Seleção com
Vista a Provimentos em Comissão de Serviço
2.1.1. Cargo de Direção Intermédia de 2.° Grau. Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras
Particulares
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de designação do Júri do procedimento de
recrutamento e seleção com vista ao provimento, em comissão de serviço, do cargo de direção intermédia

de 2.° grau de Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, datada de 12 de fevereiro de 2020,
que se transcreve: “Considerando que: O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco
prevê duas unidades orgânicas destinadas a ser ocupadas por titulares de cargos de direção intermédia
de 2.° grau

—

chefes de divisão; Se encontram vagos os cargos de dirigentes das unidades orgânicas

correspondentes à Divisão de Urbanismo e Obras Particulares e à Divisão de Manutenção, Espaços
Verdes e Qualidade de Vida; É necessário prover tais cargos, com vista à conformação de uma estrutura
hierárquica capaz de assegurar a eficácia e eficiência na gestão dos recursos humanos afetos às
referidas unidades orgânicas; Pretende-se promover os procedimentos destinados ao recrutamento de
dois titulares para cargos de direção intermédia de 2.° grau (chefes de divisão), que preencham os
requisitos legais e que detenham a competência e aptidão para o exercício das funções, para serem
providos em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, de acordo com a Lei n.° 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação atual, adaptada à Administração local pelo Decreto-Lei n.° 49/2012, de 29 de agosto,
também na redação atual. Assim, para os efeitos previstos no artigo 13.° da Lei n.° 49/2012, de 29 de
agosto, na redação atual, que adaptou à administração local a Lei n.° 2/2004, de 15 de janeiro, também
na sua redação atual, que aprovou o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da
administração central, regional e local do Estado, proponho ao órgão Executivo que delibere apresentar à
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Assembleia Municipal, a proposta para designação do júri dos respetivos procedimentos, com a seguinte
composição: A

—

Recrutamento para cargo de direção intermédia para a Divisão de Urbanismo e Obras

Particulares. Presidente: Eng. Luís Alfredo Cardoso Resende, Diretor do Departamento Técnico
Operacional da Câmara Municipal de Castelo Branco.

1.0

Vogal Efetivo: Francisco José Alveirinho

Correia, Diretor do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Castelo Branco, que
substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos. 2.° Vogal Efetivo: Professor Doutor Francisco José
Ferreira Lucas, docente na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Vogais Suplentes: Professora Doutora Fernanda Maria Grácio Delgado Ferreira de Sousa, docente na
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, e Eng. Aníbal Sanches da Natividade,
Chefe da Divisão de Obras, Equipamentos e Infraestruturas da Câmara Municipal de Castelo Branco [...j”.
A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a proposta de designação do Júri do procedimento de recrutamento e seleção com vista ao
provimento, em comissão de serviço, do cargo de direção intermédia de 2.° grau de Chefe da Divisão de
Urbanismo e Obras Particulares, datada de 12 de fevereiro de 2020: Presidente, Eng. Luís Alfredo
Cardoso Resende, Diretor do Departamento Técnico Operacional da Câmara Municipal de Castelo
Branco.;

1,0

Vogal Efetivo, Francisco José Alveirinho Correia, Diretor do Departamento de Administração

Geral da Câmara Municipal de Castelo Branco, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.° Vogal Efetivo, Professor Doutor Francisco José Ferreira Lucas, docente na Escola Superior de
Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco; e Vogais Suplentes, Professora Doutora Fernanda
Maria Grácio Delgado Ferreira de Sousa, docente na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de
Castelo Branco e Eng. Aníbal Sanches da Natividade, Chefe da Divisão de Obras, Equipamentos e
lnfraestruturas da Câmara Municipal de Castelo Branco.
Mais deliberou, remeter a mesma para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do artigo 13.°
da Lei n.° 49/201 2, de 29 de agosto, na redação atual, que adaptou à administração local a Lei n.° 2/2004,
de 15 de janeiro, também na sua redação atual, que aprovou o estatuto do pessoal dirigente dos serviços
e organismos da administração central, regional e local do Estado.
2.1.2. Cargo de Direção Intermédia de 2.° Grau. Chefe da Divisão de Manutenção, Espaços Verdes
e Qualidade de Vida
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de designação do Júri do procedimento de
recrutamento e seleção com vista ao provimento em comissão de serviço do cargo de direção intermédia
de 2.° grau de Chefe da Divisão de Manutenção, Espaços Verdes e Qualidade de Vida, datada de 12 de
Ata n.° 412020, de 14 de Fevereiro
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fevereiro de 2020, que se transcreve: “Considerando que: O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de
Castelo Branco prevê duas unidades orgânicas destinadas a ser ocupadas por titulares de cargos de
direção intermédia de 2.° grau

—

chefes de divisão; Se encontram vagos os cargos de dirigentes das

unidades orgânicas correspondentes à Divisão de Urbanismo e Obras Particulares e à Divisão de
Manutenção, Espaços Verdes e Qualidade de Vida;

É necessário prover tais cargos, com vista à

conformação de uma estrutura hierárquica capaz de assegurar a eficácia e eficiência na gestão dos
recursos humanos afetos às referidas unidades orgânicas; Pretende-se promover os procedimentos
destinados ao recrutamento de dois titulares para cargos de direção intermédia de 2.° grau (chefes de
divisão), que preencham os requisitos legais e que detenham a competência e aptidão para o exercício
das funções, para serem providos em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, de acordo com a Lei
n.° 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, adaptada à Administração local pelo Decreto-Lei n.°

49/20 12, de 29 de agosto, também na redação atual. Assim, para os efeitos previstos no artigo 13.° da Lei
n.° 49/201 2, de 29 de agosto, na redação atual, que adaptou à administração local a Lei n.° 2/2004, de 15

de janeiro, também na sua redação atual, que aprovou o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e
organismos da administração central, regional e local do Estado, proponho ao órgão Executivo que
delibere apresentar à Assembleia Municipal, a proposta para designação do júri dos respetivos
procedimentos, com a seguinte composição:

[...] B Recrutamento pata cargo de diteção intermédia pata
—

a Divisão de Manutenção, Espaços Vetdes e Qualidade de Vida. Presidente: Francisco José Alveirinho
Correia, Diretor do Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Castelo Branco.

1.0

Vogal

Efetivo: Eng. Luís Alfredo Cardoso Resende, Diretor do Departamento Técnico Operacional da Câmara
Municipal de Castelo Branco. que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos. 2.° Vogal Efetivo:
Professora Doutora Fernanda Maria Grácio Delgado Ferreira de Sousa, docente na Escola Superior Agrária
do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Vogais Suplentes: Professor Doutor Francisco José Ferreira
Lucas, docente na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco, e Eng. Maria
Otília Santos Pires Caetano, Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial e de Instalações Municipais”.
A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a proposta de designação do Júri do procedimento de recrutamento e seleção com vista ao
provimento, em comissão de serviço, do cargo de direção intermédia de 2.° grau de Chefe da Divisão de
Manutenção, Espaços Verdes e Qualidade de Vida, datada de 12 de fevereiro de 2020: Presidente, Eng.
Luís Alfredo Cardoso Resende, Diretor do Departamento Técnico Operacional da Câmara Municipal de
Castelo Branco; 1.° Vogal Efetivo, Francisco José Alveirinho Correia, Diretor do Departamento de
Administração Geral da Câmara Municipal de Castelo Branco, que substitui o presidente nas suas faltas e
Ata n.° 412020, de 14 de Fevereiro
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impedimentos. 2.° Vogal Efetivo, Professor Doutor Francisco José Ferreira Lucas, docente na Escola
Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco; e Vogais Suplentes, Professora
Doutora Fernanda Maria Grácio Delgado Ferreira de Sousa, docente na Escola Superior Agrária do
Instituto Politécnico de Castelo Branco e Eng. Aníbal Sanches da Natividade, Chefe da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas da Câmara Municipal de Castelo Branco.
Mais deliberou, remeter a mesma para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do artigo 13.°
da Lei n.° 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, que adaptou à administração local a Lei n.° 2/2004,
de 15 de janeiro, também na sua redação atual, que aprovou o estatuto do pessoal dirigente dos serviços
e organismos da administração central, regional e local do Estado
2.2. Pessoal Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional. Recrutamento na
Modalidade de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou Mobilidade Com Vista à
Ocupação de Postos de Trabalho Previstos Mas Não Ocupados no Mapa de Pessoal
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de abertura do procedimento concursal para
recrutamento, na modalidade de mobilidade ou de contrato de trabalho por tempo indeterminado, com
vista à ocupação de postos de trabalho previstos mas não ocupados no mapa de pessoal de pessoal
técnico superior, assistente técnico e assistente operacional, datada de 12 de fevereiro de 2020, que se
transcreve: “Considerando o processo de transferências de competências em curso, e o reforço dos
recursos humanos nas áreas da comunicação, turismo, cultura, educação, com especial destaque para o
funcionamento dos respetivos serviços e equipamentos e, ainda, a necessidade permanente de
assistentes técnicos, o mapa de pessoal encontra-se dotado dos postos de trabalho necessários para que
os serviços técnico-administrativos, possam dar cabal resposta na execução das tarefas diárias, com vista
à prossecução das competências e objetivos municipais. Assim, nos termos do n.° 2 do artigo n.° 33 da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo artigo n.° 2 da Lei n.° 35/2014, de 20 de
junho, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo n.° 4 do Decreto-Lei
n.° 209/2009, de 3 de setembro, a abertura de procedimento concursal para recrutamento, na modalidade
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou mobilidade com vista à ocupação dos seguintes
postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Castelo
Branco, aprovado, pela Assembleia Municipal em 23 de dezembro de 2019. Técnicos Superiores
Assistentes Técnicos

—

—

7; e

4. De acordo com o mapa de pessoal em vigor. Mais se propõe que, face ao

disposto no n.° 4 do artigo n.° 30 da LTFP, não sendo possível recrutar os trabalhadores necessários para
preencher aqueles postos de trabalho nos termos do n.° 3 do mesmo artigo, trabalhadores com relação
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jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em consideração os princípios de
produtividade, racionalização e eficácia que devem presidir a atividade da Câmara Municipal, seja
autorizado que se proceda ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por
tempo determinado ou determinável, ou sem relação de emprego público previamente estabelecida,
sendo respeitada as prioridades legais de ocupação destes postos de trabalho”.
A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento concursal para
recrutamento, na modalidade de mobilidade ou de contrato de trabalho por tempo indeterminado, com vista
à ocupação de sete postos de trabalho, na categoria de técnico superior e quatro na categoria de assistente
técnico, previstos e não ocupados no mapa de pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco, aprovado,
pela Assembleia Municipal em 23 de dezembro de 2019, de acordo com o mapa de pessoal em vigor.
Mais deliberou, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo n.° 30 da LTFP, que caso não seja possível
recrutar os trabalhadores necessários para preencher aqueles postos de trabalho nos termos do n.° 3 do
mesmo artigo, trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em
consideração os princípios de produtividade, racionalização e eficácia que devem presidir a atividade da
Câmara Municipal, autorizar que se proceda ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de
emprego público por tempo determinado ou determinável, ou sem relação de emprego público
previamente estabelecida, sendo respeitada as prioridades legais de ocupação destes postos de trabalho.
Ponto 3

—

Alteração Orçamental Modificativa (Revisão)

3.1. Aprovação do Fluxo de Caixa do Ano 2019

Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de aprovação do mapa de fluxos de caixa de 2019 que
se transcreve: “Considerando que: 1. A proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2020, no artigo

98°, prevê que, após aprovação do mapa ((Fluxos de caixa», pode ser incorporado, por recurso a uma
revisão orçamental, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo da gerência da
execução orçamental; 2. A proposta de Lei do OE 2020 refere ainda que, o pedido de integração a
apresentar ao Órgão Deliberativo deve ser adequadamente instruído, em conformidade com modelo
próprio a divulgar pela DGAL; 3. Pretende-se dar continuidade à execução de vários projetos cruciais para
o desenvolvimento do Concelho, pelo que importa dotar o Orçamento dos reforços necessários; 4. O
Orçamento de Estado para o ano 2020 apesar de já ter sido aprovado na Assembleia da República, ainda
não foi publicado, pelo que deverá a presente proposta ficar condicionada até que o mesmo seja
publicado em Diário da República e desde que a versão final do artigo não disponha em contrário; 5.
Relativamente ao modelo a divulgar pela DGAL, e caso esse modelo exija quaisquer documentos
Ata n.° 412020, de 14 de Fevereiro
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diferentes dos agora propostos a votação, serão os mesmos submetidos à reunião de Câmara posterior à
divulgação desse modelo pela DGAL, para ratificação pelo Executivo e posteriormente pela Assembleia
Municipal. Em face do exposto, propõe-se a aprovação do mapa dos fluxos de caixa do ano de 2019
transcrito, a fim de se poder utilizar parte do saldo da gerência da execução orçamental do ano de 2019”.
Fluxos de caixa

—

2019

Recebimentos
Saldo da Gerência Anterior

30.533.198,45

Execução Orçamental

30.419.902,50

Operações de Tesouraria

113.295,95

Total das Receitas Orçamentais

39.800.207,94

Receitas correntes

32.087.083,38

Receitas capital

7.689.45683

Receitas Outras

23.667,73

Operações de Tesouraria

1 .663.271,84
Total

71.996.678,23

Pagamentos
Total das Despesas Orçamentais

35.238.019,62

Despesas Correntes

23.450.568,31

Despesas de Capital

11.787.451,31

Operações de Tesouraria

1.639.853,03

Saldo para a Gerência Seguinte

35.118.805,58

Execução Orçamental

34.982.090,82

Operações de Tesouraria

136.714,76
Total

71.996.678,23

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar o mapa dos fluxos de caixa do ano de 2019, a fim de se poder utilizar parte do saldo da gerência
da execução orçamental do ano de 2019.
Mais deliberou, submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das alíneas a)
do n.° ido artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.

3.2. 1 •a às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal do Ano 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta para a la Revisão ao Orçamenta! Modificativa
(Revisão) às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal do Ano 2020, que se transcreve:

Ata n.° 412020, de 14 de Fevereiro
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“Considerando que: O ponto 8.3.1.2 do POCAL, o qual se mantém em vigor pelo disposto no artigo 17.°,
n.° 1, alínea b) do Decreto-Lei n.° 192/2015, de 11 de setembro, na sua atual redação (SNC-AP), refere

que, sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a despesas não
previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objeto de revisões e de alterações; O ponto
3 da NCP 26 (Norma de Contabilidade Pública) do Decreto-Lei n.° 192/2015, de 11 de setembro, na sua
atual redação (SNC-AP) refere que uma alteração orçamental modificativa é aquela que procede à
inscrição de uma nova natureza de receita ou de despesa ou da qual resulta o aumento do montante
global de receita, de despesa ou de ambas, face ao orçamento que esteja em vigor; As Grandes Opções
do Plano e o Orçamento são documentos previsionais que exigem a necessidade de, durante o ano,
proceder a ajustamentos que se podem traduzir em alterações ou revisões, agora, alterações permutativas
ou modificativas; A presente alteração orçamental modificativa prevê: a) Nas GOP, o reforço de saldo em
rubricas do PPI e AMR 2020 no valor de 5.385.000 € e em anos seguintes no valor de 743.000 €. b) No
Orçamento da Despesa, i. Reforço de rubricas no valor de 1.482.846,10 €; e c) No Orçamento da Receita.
i. Incorporação de saldo de gerência no valor de 6.867.846,10 €. Assim, submete-se a proposta da

1a

alteração orçamental modificativa a fim de ser aprovada pelos Órgãos Executivo e Deliberativo. Esta
proposta está condicionada à publicação no Diário da República do Orçamento de Estado 2020, onde
prevê que a utilização do saldo de gerência da execução orçamental pode ser incorporado, após aprovação
do mapa dos fluxos de caixa, conforme artigo 98.° da proposta de Orçamento de Estado para 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a

7a

Revisão ao Orçamental Modificativa (Revisão) às Grandes Opções do Plano da Câmara

Municipal do Ano 2020, que prevê: a) Nas GOP, o reforço de saldo em rubricas do PPI e AMR 2020 no
valor de 5.385.000 € e em anos seguintes no valor de 743.000 €. b) No Orçamento da Despesa, i. Reforço
de rubricas no valor de 1.482.846,10 €; e c) No Orçamento da Receita. i. Incorporação de saldo de
gerência no valor de 6.867.846,10€.
Mais deliberou, submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das alíneas a)
do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 4— Requalificação do ex-Edifício da Biblioteca — Museu Oficina do Bordado de Castelo Branco.
Liberação de Cauções

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 771, de 05/02/2020, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de caução da empreitada de Requalificação do ex
Edifício da Biblioteca

—

Museu Oficina do Bordado de Castelo Branco, adjudicada à empresa Edibeiras

Ata n.° 412020, de 14 de Fevereiro
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Museu Oficina e Obras Públicas das Beiras, LUa. Da informação consta o seguinte texto: “depois de ser
realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto,
para a

1a

liberação de caução, no dia 19 de novembro de 2019, concluiu-se que se encontram

cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo que se deverá proceder à
liberação das cauções prestadas conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do mencionado diploma e serem
restituídas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na percentagem de 60% da
caução total da obra” (€ 34.776,40), no valor de € 20.865,84.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 1

a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituídas, à
empresa Edibeiras

—

Museu Oficina e Obras Públicas das Beiras, Lda, as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro título, na percentagem de 60% da caução total da empreitada de Requalificação do
ex-Edifício da Biblioteca Museu Oficina do Bordado de Castelo Branco, no valor de € 20.865,84.
—

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

E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião eram 15 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secretar
O Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 412020, de 14 de Fevereiro
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