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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BNCO
ATA N.°8
(n.° 1 do Artigo 57.” da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município, foi convocada
a Câmara Municipal em reunião ordinária, que funciona como privada, 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, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca
Domingues Soares, Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista, não esteve presente, por se encontrar em serviço
oficial.
O Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do
Partido Socialista, esteve presente na reunião, nos termos do artigo 78.° e do n.° 1 do artigo 79.° da Lei n.°
169/99, de 18 de setembro.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTuRA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente, conforme estipula o artigo 52.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, deu início

ao período a’ntes da ordem do dia e, não existindo pedidos de intervenção por parte dos Senhores
Vereadores, conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, nos termos do artigo 53.° da Lei n.°
75/2013, d 12 de setembro.

II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 20 de março de 2020 (Ata
n.° 7) 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— C0VID-19
Ata n.° 812020, de 3 de Abril
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2.1. Proposta—Adenda n.° 1

Pelo Senhor Presidente foi presente a Adenda n.° 1 à Proposta de Um Conjunto de Medidas de Apoio à
Comunidade no Âmbito da Pandemia do Covid-19, aprovada em reunião de Câmara Municipal de dia
20/03/2020. Da adenda constam as seguintes medidas: “Perante o desenvolvimento da propagação do
Covid-19, a Câmara Municipal de Castelo Branco definiu um conjunto de medidas preventivas e restritivas,
nomeadamente ao nível do encerramento de equipamentos ou suspensão de algumas atividades; A
propagação do Covid-19 e as alterações quotidianas nas relações pessoais e comerciais assumem e
perspetivam um significativo impacto económico, num quadro de recessão económica previsível, com
consequências óbvias na atividade económica da região e do concelho; As medidas de prevenção,
nomeadamente as de isolamento social e as de interrupção da atividade laboral ou escolar, levam a uma
alteração abrupta no quotidiano dos nossos munícipes, quer ao nível dos hábitos de consumo quer ao nível
da assunção de despesas com atividades que, entretanto, foram imprevisivelmente interrompidas; Cabe à
Câmara garantir, dentro de um quadro de avaliação e responsabilidade, a coesão económica e social do
Concelho; Que após um primeiro conjunto de medidas, entende a Câmara prolongar e tomar algumas novas
medidas. Proponho, com vista à mitigação dos efeitos produzidos pela propagação do COVID-1 9, um novo
conjunto de medidas que a seguir se descriminam: 1. Redução em 50% das taxas fixas de água,
saneamento e resíduos da fatura da água, a clientes domésticos e não-domésticos, por um período de 1
mês (Faturação relativa ao mês de abril); 2. Isenção do pagamento de rendas de habitações propriedade
do Município, integradas no âmbito da Habitação Social, por um período de 1 mês (Faturação relativa ao
mês de junho); 3. Isenção do pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais/serviços de habitações
propriedade do Município, por um período de 1 mês (Faturação relativa ao mês de maio); 4. Isenção do
pagamento de avenças em vigor relativas à utilização dos Parques de Estacionamento Cobertos, por um
período de 1 mês (Faturação relativa ao mês de maio); 5. Assunção dos custos relacionados com as
refeições consumidas pelos alunos do Escalão A e pelos filhos dos profissionais de saúde, em período de
interrupção das atividades escolares que possam ser definidas pelo Governo ou nos períodos de atividades
letivas à distância. Paços do Município, 31 de março de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes medidas, constantes da Adenda
n.° 1 à Proposta de Um Conjunto de Medidas de Apoio à Comunidade no Âmbito da Pandemia do Covid-19,
aprovada em reunião de Câmara Municipal de dia 20/03/2020: 1. Redução em 50% das taxas fixas de água,
saneamento e resíduos da fatura da água, a clientes domésticos e não-domésticos, por um período de um mês
(faturação relativa ao mês de abril); 2. Isenção do pagamento de rendas de habitações propriedade do
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Município, integradas no âmbito da Habitação Social, por um período de um mês (faturação relativa ao mês de
junho); 3. Isenção do pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais/serviços de habitações proprieda
de do Município, por um período de um mês (faturação relativa ao mês de maio); 4. Isenção do pagamento
de avenças em vigor relativas à utilização dos Parques de Estacionamento Cobertos, por um período de um
mês (faturação relativa ao mês de maio); 5. Assunção dos custos relacionados com as refeições consumidas
pelos alunos do Escalão A e pelos filhos dos profissionais de saúde, em período de interrupção das atividades
escolares que possam ser definidas pelo Governo ou nos períodos de atividades letivas à distância.
Mais deliberou, que a presente proposta produza efeitos imediatos e remeter o documento, à Assembleia
Municipal, para ratificação, na parte que respeita a taxas e licenças em vigor.
2.2. Uniões e Juntas de Freguesia. Celebração de Contrato Interadministrativo para Combate ao
Covid-19. Estado de Emergência Medidas de Apoio com Vista à Proteção da Saúde das
—

Populações das Freguesias
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1903, de 31/03/2020, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta de celebração de contrato interadministrativo com as Uniões e
Juntas de Freguesia. Celebração de Contrato Interadministrativo para Combate ao Covid-19. Estado de
Emergência

—

Medidas de Apoio com Vista à Proteção da Saúde das Populações das Freguesias. Da

informação consta o seguinte texto: “1

—

As Uniões e as Juntas de Freguesia do Concelho de Castelo

Branco, na atual conjuntura de pandemia, necessitam de prestar um conjunto de serviços de apoios às
populações, designadamente no apoio à compra de bens de primeira necessidade e de medicamentos, para
além de terem a obrigação, entre outras, de zelarem por uma boa e regular recolha de resíduos, limpeza e
desinfeção de ruas e passeíos, assegurar transportes imprescindíveis e prestar o apoio social que se mostrar
necessário. 2

Nos termos da alínea j), do n.° 1, do artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro,
compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e
—

salvaguarda da articulação dos interesses próprios das populações. 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 € 10.000,00 (Dez mil euros), a atribuir a cada União e Junta de
Freguesia, devendo deliberar nesse sentido e submeter à Assembleia Municipal a proposta de apoio a qual,
após a aprovação, deverá ser formalizada mediante a celebração de um contrato interadministrativo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a proposta de celebração de um contrato
interadministrativo com as Uniões e Juntas de Freguesia. Celebração de Contrato Interadministrativo para
Combate ao Covid-19. Estado de Emergência
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Populações das Freguesias, que estabelece a transferência da verba de € 10.000,00 a cada União e Junta
de Freguesia, nos termos da alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, tendo
em conta o estado de emergência e a necessidade de tomada de medidas de apoio à proteção da saúde
das populações das freguesias.
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.
Ponto 3— TRAN5FERÊNcIAs CORRENTES E DE CAPITAL
3.1. Transferências Correntes (alínea u) do n.° Ido artigo 33.°da tem.0 75/2013, de 12 de setembro)
3.1.1. Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa

PorpropostadoSenhorPresidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o montante
de €70.184,30, para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), correspondente à contrapartida
nacional do Município de Castelo Branco, relativa ao ano 2020.
3.1.2. Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 12.000,00, à Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo, destinado a comparticipar a participação
da sua equipa sénior de futsal na 2a Divisão Nacional, na presente época desportiva.
3.1.3. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alcains

—

Cáritas de Alcains

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 10.000,00, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Alcains

—

Cáritas de Alcains, destinado ao

desenvolvimento das suas atividades de cariz social, durante o ano 2020.
3.1.4. Cruz Vermelha Portuguesa

—

Delegação de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1 .500,00, à Cruz Vermelha Portuguesa Delegação de Castelo Branco, como apoio às suas atividades,
—

no âmbito da pandemia provocada pelo Covid-19.
3.1.5. Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 3.500,00, à Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da Beira Interior (ACCLBI),
Ata n.° 812020, de 3 de Abril
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como apoio à realização do III Concurso Modelo e Andamentos, adiado para os dias 18 e 19 de setembro
de 2020.
3.2. Transferência de Capital (alínea o) do n.° ido artigo 330 da Lein.° 75/2013, de 12 de setembro)
3.2.1. Unidade Local de Saúde, EPE
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o montante
de € 200.000,00, para a Unidade Local de Saúde, EPE (ULS), destinado a comparticipar financeiramente a
aquisição de máquinas e equipamentos para combate à pandemia do Covíd-19, nos termos de protocolo a
celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
3.2.2. Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o
montante de € 32.540,18, para a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB, referente à
comparticipação Municipal no acordo de colaboração mútua, entre a Unidade Local de Saúde de Castelo
Branco (ULSCB) e a CIMBB, no âmbito da aquisição dos equipamentos e material de consumo clínico, nos
termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
3.2.3. Associação de Caça e Pesca “O Pisco”
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 5.600,00, à Associação de Caça e Pesca “O Pisco”, destinado a comparticipar a construção de um
telheiro junto da cozinha da “associação, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
3.2.4. Associação Ju-Jitsu e Defesa Pessoal da Beira Baixa
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.500,00, à Associação Ju-Jitsu e Defesa Pessoal da Beira Baixa, destinado à aquisição de tatami
destinado e a obras de melhoramentos das suas instalações, nos termos de protocolo a celebrar.
Ata n.° 8/2020, de 3 de Abril
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
3.2.5. Associação de Ténis de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir para a
Associação de Ténis de Castelo Branco, o montante de € 27.000,00, como apoio destinado a prover o
montante da sua contrapartida, para a realização das obras de requalificação das suas instalações na Rua
Prof. Hugo Correia Pardal, em Castelo Branco, comparticipada em 50% pela Federação Portuguesa de
Ténis, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
3.2.6. Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.000,00, ao Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo, destinado à aquisição de
mobiliário e à requalificação das suas instalações, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 4— OBRAS MUNICIPAIS
4.1. Requalificação da Praceta da Sobreira e Arruamento Envolventes. Liberação de Cauções
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1838, de 27/03/2020, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de caução da empreitada de Requalíficação da Praceta
da Sobreira e Arruamentos Envolventes, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. 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

liberação de caução, no diaS de março de 2020, 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 15%
da caução total da obra” (€33.192,72), no valor de €4.978,91.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

4a

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 João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
Ata n.° 812020, de 3 de Abril
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percentagem de 15% da caução total da empreitada de Requalificação da Praceta da Sobreira e
Arruamentos Envolventes, no valor de € 4978,91.
4.2. Construção de Pista de Karting. Prorrogação do Prazo da Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1862, de 30/03/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada de
Construção de Pista de Karting, a requerimento da empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas,

Lda, a coberto do ofício n.° 40/2020, de 12 de março. Da informação consta o seguinte texto: “Vem a firma
Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, adjudicatária da empreitada acima referida, em ofício

datado de 12 de março de 2020, solicitar a sua prorrogação por um prazo de 60 dias. Cumpre-nos informar
que, pelas razões evocadas pelo adjudicatário, aliadas ao facto de efetivamente se continuar a denotar, na
região, uma grande carência de mão-de-obra especializada para a realização dos trabalhos previstos em
caderno de encargos, se consideram os motivos apresentados justificáveis para este pedido de prorrogação
de prazo. Assim, relativamente à prorrogação, informa-se que a mesma poderá ser concedida, sendo
efetuada a título gracioso, ou seja, não resultarão quaisquer encargos para esta Câmara Municipal,
presentes ou futuros, relacionados com custos de Estaleiro, Revisão de Preços ou quaisquer outros ónus
ou encargos derivados do mesmo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção de Pista de Karting, requerida pelo empreiteiro da obra, Duafar

—

Construção Civil e Obras

Públicas, Lda, período de sessenta dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer
encargos para a Câmara Municipal de Castelo Branco, presentes ou futuros, relacionados com custo de
estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
4.3. Requalifícação da Quinta Pires Marques. Resposta a Eclarecimentos Apresentados.
Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, a informação n.° 1657, de 13/03/2020, da Divisão
de Obras de Equipamentos e lnfraestruturas, sobre a resposta a esclarecimentos apresentados no âmbito
do procedimento CP E 33/2020 Requalificação da Quinta Pires Marques. Da informação consta o seguinte
—

texto: “Nos termos do n.° 1 do artigo 50 do Código dos Contratos Públicos (CCP), com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 11 1-B/2017, de 31 de agosto, foram apresentados, através da Plataforma
www.acingov.com, dois pedidos de esclarecimento conforme consta na plataforma eletrônica (Anexo 1) pelo
interessado: Duafar Construção Civil e Obras Públicas, Lda e Lena Engenharia e Construções, SA. Após
—

análise da referida lista, foram introduzidas alterações no mapa de quantidades e foram prestados os
Ata n.° 812020, de 3 de Abril
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esclarecimentos em apreço conforme documentos em anexo: Mapa_Quantidades_Retificado.xlsx,
Observacoes_Esclarecimentos.pdf. Mais se propõem que a presente informação, bem como os documentos
anexos, sejam aprovados pelo órgão competente para a decisão de contratar. Atendendo ao interesse
público da presente empreitada de obra pública e ainda ao facto da próxima reunião de Câmara ser
apenas no próximo dia 20/03/2020, propõe-se que o Senhor Presidente aprove a resposta aos
esclarecimentos, bem como os elementos disponibilizados nesta fase, nos termos do n.° 3 do artigo 35.° da
Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, devendo a mesma ser ratificada na próxima reunião do Órgão
Executivo”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a resposta aos esclarecimentos apresentados no âmbito do procedimento CP E 33/2020

—

Requalificação da Quinta Pires Marques, através da plataforma www.acingov.com, por Duafar Construção
—

Civil e Obras Públicas, Lda e Lena Engenharia e Construções, SA.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
5.1. José Inácio Ramalho e Outra. Ninho do Açor. Certidão de Compropriedade

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por José Inácio Ramalho e Maria da
Conceição Ramalho de Almeida Ribeiro, para emissão de ‘parecer favorável da Câmara Municipal à
constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 180, da secção
1 B, da união de freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, a favor José Inácio Ramalho e Maria da
Conceição Ramalho de Almeida Ribeiro, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará
parcelamento físico do rédio ou a violação doregime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a
informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/201 2),
julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão
prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de
agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise
ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos
urbanos”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável àemissãoda certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
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Página 8I2J

1O.
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
5.2. Declaração de Caducidade de Processos de Licenciamento de Obras Particulares
5.2.1. PLOP 385/2007. Carlos Manuel Rodrigues dos Santos Esteves. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares com a referência
PLOP 385/2007, de 22/10/2017, requerido por Carlos Manuel Rodrigues dos Santos Esteves, para proceder
a obra de construção de moradia em Lage das Pedras Negras

—

Castelo Branco, Na listagem do roteiro do

processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 20/03/2020, 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 particulares com a referência PLOP 385/2007, de 22/10/2017, requerido por Carlos Manuel
Rodrigues dos Santos Esteves, para proceder a obra de construção de moradia em Lage das Pedras Negras
—

Castelo Branco.
5.2.2. PLOP 15712008. Felicidade Catarina. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares com a referência

PLOP 157/2008, de 28/06/2008, requerido por Felicidade Catarina, para proceder a obra de ampliação de
edifício na Rua Eng. Frederico Ulrich, n.° 13, em Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo,
processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 16/03/2020, 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 particulares com a referência PLOP 157/2008, de 28/06/2008, requerido por Felicidade Catarina,
para proceder a obra deamplíação de edifício na Rua Eng. Frederico Ulrich, n.° 13, em Castelo Branco.
5.3. Joaquim Augusto Martins Gonçalves. Certidão de Desanexação
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Joaquim Augusto Martins
Gonçalves, na qualidade de mandatário de Agostinho Antunes da Silva procurador de Rui Rafael Ramos
Proença, solicitando a desanexação de uma parcela de terreno do prédio rústico, inscrito na matriz predial
sob o artigo 1 16.° da secção G, freguesia de Sarzedas, sito no lugar conhecido como Quintal, do qual “os
respetivos herdeiros, enquanto únicos herdeiros de João Nunes da Silva, pretendem desanexar uma parcela
de terreno com a área de 210,00 m2, para constituir logradouro do prédio urbano da mesma freguesia,
inscrito na matriz predial sob o artigo 732°”. No programa de gestão documental MyDoc, os serviços, em
11/03/2020, informaram o seguinte: “Analisados os elementos do processo, no qual vem o requerente
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solicitar emissão de certidão destinada a instruir a ampliação de logradouro de prédio urbano à custa da
desanexação de parcela de prédio rústico, sendo que ambos os prédios pertencem ao mesmo titular
(herança de João Nunes da Silva), informa-se: Antes de nos debruçarmos sobre o teor da exposição do
requerente, julgamos que há uma questão prévia que se impõe apreciar, e que se prende com a legitimidade.
Efetivamente, a legitimidade constitui um pressuposto procedimental, suscetível de prejudicar o normal
desenvolvimento do procedimento, como se conclui do artigo 109°, n.° 1, alínea c) do Código do
Procedimento Administrativo. Resulta do n.° 1 do artigo 9.° do RJUE que o requerente tem, não só de
invocar, mas também de fazer prova da titularidade de direito que lhe confira a faculdade de obter o
fracionamento do prédio rústico. Ora, salvo melhor opinião, isso não aconteceu de modo evidente. Da
documentação junta, constata-se que o prédio se encontra inscrito na matriz predial respetiva a favor da
herança de João Nunes da Silva, estando omisso na Conservatória. Se bem que, em rigor, o requerente
não demonstre a sua qualidade de herdeiro e/ou cabeça de casal, é certo que na herança indivisa, ao
contrário do alegado, os herdeiros não são co-titulares ou co-proprietários, antes existindo uma comunhão
hereditária. Cabe ao cabeça de casal a administração ordinária da herança, onde se insere a prática de atos
de conservação, mas não é disso que aqui se trata, pois o que pretende o requerente implica uma alteração
aos prédios em causa, não se traduzindo em mera administração corrente. Está por demonstrar, portanto
quem são os herdeiros da herança de João Nunes da Silva, pois a eles pertence a legitimidade para
subscrever o pedido. Sem prejuízo disso, foi comunicada ao requerente, para efeitos de audiência prévia, a
intenção de indeferir o pedido, com o fundamento que consta da respetiva notificação, e que aqui se dá por
reproduzido. A apreciação então feita pelo serviço remeteu para o regime do fracionamento da propriedade,
nos termos previstos na Lei n.° 111/201 5, de 27 de agosto, a qual remete, por sua vez, para as regras dos
artigos 1376.° a 1381.° do Código Civil. Não é este o enquadramento adequado, desde logo porque a
necessidade de respeitar a unidade de cultura releva quando se pretenda o fracionamento para fins
agrícolas, o que não é o caso. Veio o requerente apresentar alegações, juntando parecer do IRN, no qual
se conclui que o destaque de uma parcela de terreno para constituição ou ampliação de logradouro, não
constitui uma operação de loteamento. Com efeito, se o que requerente pretende é desanexar uma parcela
do prédio rústico para complementar um prédio já edificado, servindo-lhe de logradouro, não está em causa
a constituição de uma unidade predial independente. Logo, não constitui a desanexação uma operação de
loteamento, tal como se encontra definida na alínea i) do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de
dezembro, na redação vigente, uma vez que não se destina de imediato e subsequentemente à construção
urbana. Assim, face ao enquadramento que ficou feito, não se vê inconveniente na emissão de certidão da
qual resulte que, não se tratando de loteamento, mas sim de fracionamento para outros fins urbanos (que
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não a edificação urbana), não cabe ao Município pronunciar-se ou identificar eventuais impedimentos de
outra natureza à pretensão do requerente”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de certidão da qual resulte que,
não se tratando de loteamento, mas sim de fracionamento para outros fins urbanos (que não a edificação
urbana), não cabe ao Município pronunciar-se ou identificar eventuais impedimentos de outra natureza à
pretensão do requerente.
5.4. Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco. Certidão de Destaque
Neste ponto, o Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves abandonou a reunião.
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para emissão de uma certidão de destaque,
apresentado por Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco, na qualidade de proprietária do prédio
situado dentro do perímetro urbano, localizado no lugar conhecido como Santo André, inscrito na caderneta
predial sob o artigo 16618, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 9118/19140416, da freguesia de Castelo Branco, com a área total de 14.058,00
m2. A Parcela a destacar tem a área de 5.697,00 m2, com as seguintes confrontações: norte, Santa Casa
da Misericórdia de Castelo Branco; sul, Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco; nascente, estrada
nacional; e poente, arruamento público. Parcela restante com a área de 8.361,00 m2 e as seguintes
confrontações: norte, João Vicente Lucas e arruamento público; sul, Santa Casa da Misericórdia de Castelo
Branco; nascente, estrada nacional; e poente, arruamento público. Na listagem do roteiro do processo, em
01/04/2020, os serviços informaram que, “o destaque obtém enquadramento no n.° 4 do artigo 6.° do
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, não se vendo inconveniente no
deferimento da emissão da respetiva certidão”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão de destaque, relativa
área de 5.697,00 m2, a destacar do prédio situado dentro do perímetro urbano, localizado no lugar conhecido
como Santo André inscrito na caderneta predial sob o artigo 16618, da freguésia de Castelo Branco e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9118/19140416, da freguesia de
Castelo Branco, com a área total de 14.058,00 m2.
Deliberado o ponto, o Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves, regressou à reunião.
Ponto 6

—

SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD0s DE CASTELO BRANco

Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Respetivas Minutas
de Contratos
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6.1. Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos
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 16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Recolha e Transporte de
Resíduos Sólidos à empresa FCC Environment Portugal SA, pelo montante de € 117.000,00, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos,
à empresa FCC Environment Portugal SA, pelo montante de € 117.000,00, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
6.2. Fornecimento de Energia Elétrica para o Ano de 2020
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 16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para o Fornecimento de Energia
Elétrica para o Ano de 2020, à empresa lberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda, pelo montante de €
105.978,51, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para o Fornecimento de Energia Elétrica para o Ano
de 2020, à empresa Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda, pelo montante de € 105.978,51, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
6.3. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 2) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
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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
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 2)

das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Zonáguas, Construção e Manutenção de Redes de Água,
Lda, pelo montante de € 180.225,00, acrescido de IVA à taxalegal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 2)

das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Zonáguas, Construção e Manutenção de Redes de Água,
Lda, pelo montante de € 180.225,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.4. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 3) das Infraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
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
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 3)

das inftaestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Serraqua

—

Serviços & Construção, Lda, pelo montante de

€ 157.704,77, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 3)

das lnftaestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Serraqua

—

Serviços & Construção, Lda, pelo montante de

€ 157.704,77, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
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6.5. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 4) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
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
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 4)
das lnftaestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, ao empreiteiro João de Almeida Barata, pelo montante de € 99.001 ,00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 4)
das lnftaestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, ao empreiteiro João de Almeida Barata, pelo montante de € 99.00100,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.6. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 5) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
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
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 5)
das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, ao empreiteiro João de Almeida Barata, pelo montante de € 125.536,90,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/03/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 5)
das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, ao empreiteiro João de Almeida Barata, pelo montante de € 125.536,90,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
Ponto 7— PATRIMÓNIO
7.1. Reconciliação do Património Registado Entre o Município de Castelo Branco e os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento. Proposta
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1848, de 29/03/2020, do Diretor do Departamento
de Administração Geral, redigindo a seguinte proposta para a ReconcilIação do Património Registado Entre
o Município de Castelo Branco e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento: “1. Nas certificações
legaís de contas dos últimos anos, tem vindo a constar uma opinião com reservas, relativarrente à
reconciliação do património registado entre o Município e os Serviços Municipalizados com a finalidade de
serem retificadas eventuais duplicações do património entre as duas entidades. 2. Para além de moroso,
este processo obrigou a uma reconciliação físico-contabilística, para além de uma valorização da totalidade
dos bens, uma vez que estamos em transição do Pocal para o SNC-AP, de forma a poder refletir-se no
balanço inicial deste último, uma imagem mais fidedigna da posição patrimonial da Autarquia. 3. O processo
de reconciliação encontra-se concluído e consta dos mapas anexos, tendo sido retificadas algumas
duplicações. Todavia, embora nada obste à transferência dos artigos matriciais em causa, encontram-se
ainda a decorrer alguns procedimentos de registo na Conservatória do Registo predial e avaliações por parte
da AI, conforme coluna de ‘observações’. 4. Em face do exposto, propõe-se que seja aprovada a proposta
de transferência dos artigos prediais do SIC do Município para o SlC dos SMAS, no valor total de 3.722.071,
97 euros (os movimentos propostos serão efetuados simetricamente, de forma a não provocarem qualquer
diferença de movimentos), uma vez que os imóveis se encontram em utilização, controlo e administração
nos Serviços Municipalizados, deixando assim de se verificar eventuais duplicações do património entre as
duas entidades. 5. Caso a presente proposta mereça aprovação por parte do Órgão Executivo, mais se
propõe que da referida deliberação seja dado conhecimento à SROC, bem como ao Tribunal de Contas, na
sequência da Recomendação efetuada ao Município de Castelo Branco, no âmbito da verificação interna
das contas de 2015 do Município de Castelo Branco e SMAS, cujo projeto aconselhava a conclusão do
respetivo processo de reconciliação”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência dos artigos prediais do Sistema de
Inventário e Cadastro Patrimonial (SIC) do Município, para o SIC dos SMAS, no valor total de €3.722.071,97,
conforme mapas anexos à informação, que serão efetuados simetricamente, de forma a não provocarem
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qualquer diferença de movimentos, uma vez que os imóveis se encontram em utilização, controlo e
administração nos Serviços Municipalizados.
Do teor da presente deliberação, decidiu dar conhecimento à SROC, bem como ao Tribunal de Contas,
na sequência da Recomendação efetuada ao Município de Castelo Branco, no âmbito da verificação interna
das contas do ano de 2015 do Município de Castelo Branco e SMAS, cujo projeto aconselhava a conclusão
do processo de recociliação em causa.
7.2. Minuta de Contrato de Comodato Entre o Município de Castelo Branco e o Comando
Territorial da GNR em Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta do acordo de comodato a celebrar com o Comando
Territorial da Guarda Nacional Republicana em Castelo Branco, para a cedência gratuita de imóvel
destinado, exclusivamente, para a instalação do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana sito em
Cebolais de Cima. O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata
identificado como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de comodato com o
Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana em Castelo Branco, para a cedência gratuita de imóvel
destinado, exclusivamente, para a instalação do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana sito em
Cebolais de Cima.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
o contrato de comodato.
7.3. Lavandaria Expresso Albicastrense, Lda. Denúncia de Contrato de Concessão de
Exploração de Serviço de Lavagem Automóvel
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1724, de 18/03/2020, do Diretor do Departamento
de Administração Geral, sobre o requerimento apresentado, por Lavandaria Expresso Albicastrense, Lda,
denunciando o contrato de concessão de exploração de serviço de lavagem automóvel, que se transcreve:
“1. Na sequência da hasta pública, em 28/12/2016 foi celebrado com a Lavandaria Expresso Albicastrense,
Lda, um contrato de concessão de exploração do serviço de lavagens no parque de estacionamento da
Devesa, em Castelo Branco, pelo prazo de um ano, renovável. 2. De acordo com a alínea b) do referido
contrato, a denúncia do mesmo deve ocorrer com a antecedência mínima de seis meses, sobre a data
prevista para o termo do período em vigor. 3. Mediante ofício, datado de 03/06/2019, mas que só deu entrada
no MyDoc em 06/02/2020, vem a sócia gerente da concessionária denunciar o contrato com efeitos a partir
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de 31/01/2020. 4. O signatário desconhece a razão da entrada tardia do ofício na Autarquia, sabendo apenas
que o mesmo lhe foi entregue pela Chefe de Divisão, Sr.a Eng. Otília, ao fim da tarde do dia 05/02/2020,
tendo dado entrada no dia seguinte. 5. Inquirida a sócia gerente da concessionária, adiantou que entregou
o ofício em mão à Sr.a Eng. Otília, em data que não sabe precisar, mas foi no ano passado, algum tempo
antes do final do ano. 6. Em face do exposto e, tendo em conta que a exploração se encontra encerrada,
desde o início do ano, sou de opinião que o pedido de denúncia do contrato pode e deve ser aceite, com
efeitos a 3110312020, desde que a concessionária pague as rendas em atraso que totalizam € 885,60
(incluindo o mês em curso). 7. Caso o pedido de denúncia seja aprovado, desde já se solicita autorização
para a abertura de nova hasta pública, para efeitos de concessão de exploração do serviço de lavagem,
uma vez que, ao que se conhece, existem interessados na mesma”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a denúncia do contrato de concessão de
exploração do serviço de lavagens no parque de estacionamento da Devesa, em Castelo Branco, requerido
por Lavandaria Expresso Albicastrense, Lda, com efeitos a 31/03/2020 e mediante o pagamento do valor
em dívida que totaliza € 885,60.
Deliberou ainda, autorizar a abertura de hasta pública para nova concessão do serviço de exploração do
serviço de lavagens no parque de estacionamento da Devesa, em Castelo Branco.
Ponto 8

—

CoNTABILIDADE

Constituição de Fundo de Maneio. Centro de Recursos COVID
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta com o seguinte texto: “No âmbito do atual quadro de
carência de Equipamentos de Proteção Individual

—

EPI, causado pela pandemia SARS-CoV-2/COV1D-19,

a Câmara Municipal de Castelo Branco está a levar a cabo a criação de um Centro de Recursos COVID que
visa potenciar e facilitar iniciativas solidárias de voluntariado que vão surgindo na cidade, nomeadamente,
no fabrico de EPI’s como máscaras, viseiras, cogulas, tapa-botas, batas, entre outros equipamentos. Neste
sentido, de forma a fazer face a despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com a aquisição de matérias
primas destinadas à produção do material atrás mencionado, proponho a criação de um fundo de maneio
para o efeito, no valor de 500,00 euros. Paços do Município de Castelo Branco, 1 de abril de 2020”. O fundo
deverá ser constituído em nome do trabalhador Carlos Alberto Azevedo Matos (Fábrica da Criatividade).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de um fundo de maneio. no
montante de € 500,00, que ficará à responsabilidade do trabalhador Carlos Alberto Azevedo Matos (Fábrica
da Criatividade), para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis relacionadas com a aquisição de matérias
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primas destinadas à produção de equipamentos de proteção individual, no âmbito do atual quadro de
carência causado pela pandemia SARS-CoV-2/COVID-19.
Ponto 9— DELIBERAçÕEs DIVERSAS
9.1. Anulação de Deliberação da Câmara Municipal de dia 0610312020 (Ponto 2.1.4. Associação
dos Deficientes das Forças Armadas

—

Delegação de Castelo Branco)

Pelo Senhor Presidente foi proposta a anulação da deliberação tomada em reunião de Câmara sob o
Ponto 2.1.4. Associação dos Deficientes das Forças Armadas

—

Delegação de Castelo Branco, para

atribuição de um subsidio no montante de € 1 .000,00 àquela instituição.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, anular a deliberação sob o Ponto 2.1.4. Associação dos
Deficientes das Forças Armadas

—

Delegação de Castelo Branco, para atribuição de um subsídio no

montante de € 1.000,00 àquela instituição.
9.2. Proposta de Classificação como Monumento de Interesse Municipal do Convento da Graça
e Igreja da Graça na Rua Bartolomeu da Costa, Freguesia, Concelho e Distrito de Castelo
Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente o ofício da Direção-Geral do Património Cultural, referência
DBC/DPIMI 17/05-02-05 (VI), com o número de saída 1689, de 24/02/2020, sobre o arquivamento do pedido
de abertura do procedimento de classificação de âmbito nacional do Convento e Igreja na Rua Bartolomeu
da Costa, em Castelo Branco. No programa de gestão documental MyDoc, em 30/03/2020, os serviços
informaram o seguinte: “A Direção-Geral do Património Cultural arquivou o pedido de abertura de
procedimento de classificação de âmbito nacional (monumento de interesse público

—

MIP), do Convento e

Igreja da Graça, na Rua Bartolomeu da Costa em Castelo Branco, por considerar que os imóveis não reúnem
os valores patrimoniais inerentes a uma distinção como valor nacional. No entanto e em função do parecer
da DGPC a mesma não se opõe ao desenvolvimento do procedimento de classificação dos referidos imóveis
como monumento de interesse municipal, ficando o reférido parecer a consubstanciar o parecer consignado
no disposto no n.° 2 do artigo 94.° da Lei n.° 107/2001, de 08 de setembro. Nesta conformidade, julga-se de
estarem agora reunidas as condições para se poder concluir o processo de classificação, tendo em conta:
a informação n.° 6 de 22/06/20 17; a memória descritiva destacando que os edifícios em causa, no domínio
histórico e arquitetónico, traduzem testemunhos notáveis de vivências e factos históricos e constituem fortes
marcas da memória coletiva do território onde se inserem; os documentos fotográficos anexos; o aviso n.°
37/20 17, deZ de julho, aviso este que foi devidamente publicitado pelo período de 30 dias úteis e em relação
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ao qual não houve quaisquer reclamações; e o parecer da Direção-Geral do Património Cultural. Assim e
em face do exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido date): 1. Classificação como
monumento de interesse municipal (MIM) do Convento da Graça e Igreja da Graça, situados na Rua
Bartolomeu da Costa em Castelo Branco, conforme planta em anexo. 2. Não serem delimitadas zonas de
proteção, uma vez que os instrumentos de gestão territorial asseguram o enquadramento necessário à
proteção e valorização do bem imóvel. 3. Ser publicado sob a forma de Aviso no Diário da República, 2.
Série a decisão final, em conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 32.° do Decreto-Lei n.° 309/2009,
de 23 de outubro, conforme minuta em anexo. Mais se informa que após a publicação da decisão final no
Diário da República, deverão ainda os serviços informar a DGPC de tal decisão, nos termos do disposto no
n,° 4 do artigo 94.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de agosto”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o procedimento conducente à classificação
como Monumento de Interesse Municipal do Convento da Graça e Igreja da Graça, na Rua Bartolomeu da
Costa, Freguesia, Concelho e Distrito de Castelo Branco.
Mais deliberou, não serem delimitadas zonas de proteção, uma vez que os instrumentos de gestão
territorial asseguram o enquadramento necessário à proteção e valorização do bem imóvel.
Mais deliberou, que se publique, sob a forma de Aviso no Diário da República, 2. Série, a decisão final
do procedimento de classificação, em conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 32.° do Decreto-Lei
n.° 309/2009, de 23 de outubro.
Deliberou ainda que, após a publicação da decisão final no Diário da República, os serviços informem a
Direção-Geral do Património Cultural sobre a decisão final, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 94.°
da Lei n.° 107/2001, de 8 de agosto.
9.3. Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento. Documentos de Prestação de Contas
—

do Exercício do Ano de 2019

Pelo Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento, os Documentos de Prestação de Contas
do Exercício de 2019, da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, que aqui se dão como

reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta ata como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento dos Documentos de Prestação de Contas do Exercício
de 2019, da Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento, deliberou dar dele conhecimento ao Senhor
—

Presidente da Assembleia Municipal, remetendo-lhe um exemplar.
Ponto 10

—

PAGAMENTOS
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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 €4.710,45.
Josë Manuel Garnel
Maria Alice Trindade Maria
Josë Martins
Felicia Morgado Neves Martins
Piedade da Conceição Dias Felix
António Luis
Isilda Bispa dos Santos
Ana Lurdes Marques da Silva Martins
Dina Rosa Vicente
Isilda Beirão
Manuel Sequeira Pereira
Joaquim da Silva
Otília Verissimo dos Santos Correia
José Maria de Carvalho Correia
Maria José Vieira Rodrigues
Fausto Candeias da Silva
Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
Armanda Emilia Martins Almeida Simão
Maria Susete Martins Almeida
João Nunes Lourenço
Maria Vieira da Silva
Maria do Céu Salgueiro Barata
Noorjahan Amad Ferreira
Otilia Sousa
Francisco Miranda Alves
Maria da Conceição Agostinho
Maria do Nascimento Conceição Carmo
Joaquim Batata Batteto
Elísia dos Santos Farromba
António Gregório Cabarrão
Ermelinda Augusto
Maria Leontina dos Reis Rola Lucas
Eugénio Lopes Luis
Maria Emília Roque
Lauta Maria Ribeiro Ramos Rosa
Manuel Lopes Rosa
Maria Vicência Diabão
Francisco José Pestana Sardinha
Maria Ribeira Marques
Conceição de Jesus
Lúcia de Jesus Roque
Maria João Nunes Crespo
Aurélio Mateus
João Antunes Vilela
Maria José Ramalhinho dos Santos Bráz
Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva
Maria Nabais de Jesus Farinha
Maria Catarina

22,37
22,91
47,44
32,09
57,08
9,08
3,86
19,59
4,31
29,96
43,20
17,72
7,02
26,94
41,46
5,10
18,76
15,17
8,52
5,66
15,68
11,42
66,53
10,54
56,08
28,9v
108,47
28,93
20,59
9411
24,98
101,87
98,36
83,77
86,72
9,23
17,90
3,83
15,79
68,31
23,89
10,32
40,19
54,62
15,89
17,39
15,65
53,95
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26,84 João Nunes Lourenço
Delminda Amélia Roque
128,86 Margarida de Jesus Moura Amaral
Luis dos Ramos Simão
15,14 Alberto de Jesus Tomaz Pires
José Francisco
44,51 Rafael da Cruz Silva
José Vicente Rodrigues
11,73 António Silva Branco
Maria Salomé Moreira dos Santos
26,87 Maria Jesus Antunes Santos
Rosa de Jesus Martins
13,50 Maria Estrela Gomes
António Pires dos Santos
27,05 Conceição Pestana de Gouvêa
Cecilia Joaquim Marques Luis
16,26 Maria da Conceição dos Santos António
José André Lalanda Rodrigues da Cruz
72,52 Alberto Gonçalves da Silva
Maria Celeste Joaquina Gameiro
12,50 Maria Martins
Maria da Conceição Duarte Canhoto
13,52 José Pedro Nunes da Silva
Manuel Machado da Trindade Canhoto
8,36 Maria Rosa Dias Freire
António Afonso Lopes Rodrigues
7,33 Maria Elisabete Penedo Gil Martins
Maria da Conceição dos Santos
38,78 António Valente Martins
Augusta Mateus
14,64 Maria Delfina Nunes
Maria dos Anjos Gonçalves Bento Rosa
12,78 Maria Carolina Martins Nunes
Isabel Maria Antunes Dias
31,68 Maria do Rosário Santos Pereira Pires
Teresa de Jesus 5. Marques Farromba
66,90 Maria Fátima Fernandes da Conceição
Josefa da Conceição Esteves Lourenço
6,56 Celeste de Jesus Rodrigues
Maria de Lurdes dos Santos
67,90 Amilcar Gonçalves Pires Belo
Marcelo dos Reis
11,15 Elvira Prata Martins Moura
Feliciana da Costa Mileu Ambrósio
27,71 Filipe José da Cruz Moura
Maria José Jorge Marques
59,16 João Soares
Margarida Braz de Oliveira Ramalhinho
71,69 João Rodrigues Ribeiro
Manuel Trindade Ramalhinho
21,71 Manuel da Silva Afonso
Ilda Augusta Ramalho
15,40 Maria dos Santos Silva
Emília Rodrigues Gonçalves
24,44 Julieta dos Anjos Cotovio
José Roque Gonçalves
6,29 Américo Ginja dos Santos
Isabel Reis Lopes Sordo
4,96 Maria Justina dos Anjos Nunes
Isolina Marques Caldeira
31,16 Maria de Lourdes Amaral Duarte Patrício
Isidro Ribeiro de Almeida
54,47 Manuel José Patrício
Maria da Piedade de Ascensão Atalaia
13,91 Angelina Martins Gomes
Sebastião Pereira Augusto
12,29 António Martins Afonso
Afonso Eusébio dos Santos
12,85 Maria da Luz Teodora
Maria Adelaide Paula Corte Martins
9,43 Maria Adelaide Batista Leão dos Santos
José Martins Ferreira
51,05 Joaquim dos Santos
Alexandrina da Conceição Cruz Pedro
7,56 Maria Rosário Sequeira Máximo Salgueiro
Maria Amélia Bárbara Gaspar dos Santos
28,04 João Roberto Salgueiro
Herminia de Jesus Ferreira Cabeças
23,67 Alda de Jesus Silva Delgado
José Salvado Ferreira
39,90 Fernando Mendonça Delgado
Joaquim Gonçalves
8,90 Elvira Jesus Valente
Joaquina da Silva Barbosa
3,00 Maria Helena Gama Salavessa
Lourdes Ramos Pereira Madeira
17,21 Domingos Silva Peixoto
Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues
14,36 Guilhermina Maria Ribeiro Mateus
José Ribeiro Peres
29,09 Maria da Encarnação Domingos
Maria José dos Santos Marques
7,62 Adelino António Paradanta
Maria José Vaz
4,31 Maria de Lurdes Arrenega Paiva
José Terroa Bicho

30,95
19,95
24,32
81,83
110,31
22,95
8,18
34,58
38,96
71,60
28,73
12,24
8,45
18,29
1,96
15,54
56,08
53,06
17,08
9,80
10,32
51,84
86,48
10,64
17,63
31,47
7,50
27,03
19,77
56,66
40,39
27,30
2,48
20,15
68,75
44,22
22,03
24,51
94,63
21,84
50,33
15,84
17,30
101,64
18,44
7,70
6,66
20,33
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Saudade Morgado Dias Damas
António Damas
Maria José

Ponto 11

—

26,34 Mana do Céu Gil Gaspar
7490 Francisco Ivo
24,30 Agostinho Jorge de Aguiar

52,55 Maria Emília da Natividade do Vai Pinto
17,85 José Fradique Pinto
42,55 Mana Irene Mendes Pinheiro

8,11
21,91
40,58

DIÁRIO DE TEsouRARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 2 de abril:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 37.577.707,43
€4.003,75

APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

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

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