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Paços do Município de Castelo Branco, 3 de março de 2020
O Presidente da Câmai
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°6
(n.° 1 do Artigo

57tJ

da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos seis dias do mês de março 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 Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos,
Roberto António Reixa Nabais.
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 falar sem qualquer alarmismo, frisou,
sobre o coronavírus (COVID-19) que neste momento ameaça a saúde pública ao nível mundial. O Senhor
Vereador quis saber se existia e se estava a ser aplicado algum plano municipal de contingência nos serviços
municipais, nomeadamente, nos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, em museus ou outros
edifícios culturais e, também, se estava a ser articulado com as instituições particulares de solidariedade
social (IPSS). O Senhor Vereador Hugo Lopes também tomou a palavra para falar das obras do novo
hipermercado que está a ser contruído na Quinta da Carapalha, próximo do Centro de Coordenador de
Transportes e da estação de caminhos de ferro. Especificamente, o Senhor Vereador quis saber o que iria
acontecer à chaminé da antiga Fábrica da Cortiça e ao ninho de cegonhas que existe no seu topo. Afirmou
que desconhecia o local para onde deslocaram os ninhos das cegonhas das chaminés da antiga
Metalúrgica e indagou sobre o local para onde este ninho iria ser trasladado. Aludindo ao facto de a
empresa ter tentado queimar o ninho, também perguntou ao Senhor Presidente se a Proteção Civil teria
algo dizer sobre isso. O Senhor Presidente Luís Correia respondeu que a Proteção Civil não tinha nada a
ver com este assunto, que era da responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
Ata n.° 612020, de 6 de Março

Página 1122

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
(ICNF). Informou que a empresa iria proceder à recuperação da chaminé e que tinha obtido o devido
licenciamento junto do ICNF para retirar o ninho, mas que, depois de o retirar não executou prontamente os
trabalhos e as cegonhas voltaram a fazer um outro. Informou ainda que, neste ínterim, a licença do ICNF
tinha expirado e que assim a empresa perdeu a janela do licenciamento para poderem remover o segundo
ninho. Explicou que a construtora iria tentar recuperar a chaminé com o ninho no topo e que, se tal não fosse
possível, então tentariam obter novo licenciamento. Informou, também, que a resolução de lançar fogo ao
ninho não partiu de responsáveis da empresa que reconheceu e emendou prontamente essa falta de
discernimento.
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.° 75/2013, de 12 de setembro.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinárias do dia 7 (Ata n.° 3) e do
dia 21 de fevereiro de 2020 (Ata n.° 5) que, postas a votação, foram aprovadas por unanimidade, nos termos
do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes (alínea u) do n.° Ido artigo 33.° da Lein.° 75/2013, de 12 de setembro)
2.1.1. Associação Basquetebol Albicastrense
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 7.000,00, à Associação Basquetebol Albicastrense, destinado a comparticipar a participação das suas
equipas nos respetivos Campeonatos Nacionais da época 2019/2020.
2.12. Instituto Politécnico de Castelo Branco
2.1.2.1.VIl Encontro de Investigação em Música, Artes e Design
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 3.000,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, destinado a comparticipar a organização do VII

Encontro de Investigação em Música, Artes e Design, de 14 a 16 de março da Fábrica da Criatividade, em
Castelo Branco, pela Escola Superior de Artes Aplicadas.
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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2.1.2.2. Um Por Todos. Todos Pelo Ambiente! Concurso Integrado Comemorações 40.0
—

/

Aniversário
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1.200,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, destinado a comparticipar a organização do
concurso de ideias Um Por Todos. Todos Pelo Ambiente!, junto dos agrupamentos de escolas do
concelho.
2.1.2.3. Realização de Atividades de Divulgação
PorpropostadoSenhorPresidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €5.000,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, destinado a comparticipar atividades de divulgação
do Instituto Politécnico de Castelo Branco, que incluem a presença em feiras de formação vocacional, ações
de divulgação em escolas, presença em eventos, comunicação online, entre outras.
2.1.3. Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de €4.000,00, ao Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco, destinado a comparticipar: a organização
de exposição sobre o automóvel da marca AR.

—

originária do nome dos mentores do projeto, os

albicastrenses António Alcobia e Joaquim Nunes Ribeiro e construído em Castelo Branco, na década de
—

50 do século passado; o evento de lançamento do livro O Bólide de Castelo Branco, da autoria de José
Barros Rodrigues; e a aquisição de exemplares da primeira edição do livro.
2.1.4. Associação dos Deficientes das Forças Armadas

—

Delegação de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1.000,00, à Associação dos Deficientes das Forças Armadas Delegação de Castelo Branco, destinado
—

ao desenvolvimento das suas atividades em 2020.
2.1.5. Associação do Bairro do Cansado
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 12.000,00, à Associação do Bairro do Cansado, destinado a comparticipar a organização
da edição 2020 da prova Ultra Trilhos da Gardunha, nos dias 2 e 3 de maio, mediante assinatura de
protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
Ata n.° 6/2020, de 6 de Março
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2.1.6. Associação de Andebol de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 20.000,00, à Associação de Andebol de Castelo Branco, destinado a comparticipar a organização da
Supertaça de Andebol 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. Associação de Atletismo de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 16.000,00, à Associação de Atletismo de Castelo Branco, destinado a comparticipar os custos de
funcionamento da pista de atletismo de piso sintético da zona de lazer de Castelo Branco, nos termos de
protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.1.8. ZakiGym

—

União Ginástica Albicastrense

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.900,00, à ZakiGym União Ginástica Albicastrense, destinado a comparticipar o Projeto Núbia 20.22
—

e ao desenvolvimento das suas atividades durante o ano de 2020.
2.1.9. Aviso Associação de Voluntários de Apoio ao Idoso Só
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 15.000,00, à Aviso

—

Associação de Voluntários de Apoio ao Idoso Só, destinado a comparticipar o

projeto desta associação denominado “Cuidar e Não Só”, cuja candidatura, no âmbito do programa
Envelhecimento na Comunidade”, da Fundação Calouste Gulbenkian, foi definitivamente aprovada por esta
fundação, mediante assinatura de protocolo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
2.1.10. Associação ST Arte

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 1.000,00, à Associação ST Arte, destinado a comparticipar a participação da curta-metragem, “A
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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Fábrica”, vencedora da última edição do 48 Hour Fllm Project, admitida a concurso no festival Filmapalooza
2020, a ter lugar em Roterdão, Holanda.
2.1.1 1. Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 860, de 10/02/2020, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, com o seguinte teor: “No âmbito da análise do pedido do Agrupamento
Afonso de Paiva, relativo à comparticipação das visitas de estudo dos alunos de 2.° e 3.° anos,
respetivamente, ao Cëntto de Ciência Viva em Proença-a-Nova e à Terra das Abelhas em Coruche, sou a
informar que o Despacho n.° 7255/2018 determina o limite máximo para o Escalão A de 20,00€ e para o B
10,00€. Assim para as visitas: Centro de Ciência Viva tem nove alunos escalão A e quatro B, tendo a viagem
tem um custo de 6,74€ por aluno dá um total de 74,14€ (9 x 6,74€

=

60,66 + 4 x 3,37€

=

13,48€); Terra das

Abelhas tem dois alunos escalão A e quatro B, tendo a viagem um custo de 20,00€ por aluno dá um total de
80,00€ (2 x 20€

40,00 + 4 x 10€

=

40€). Face ao exposto deve ser transferido para o Agrupamento Afonso

de Paiva o valor de 154,14€ relativo à comparticipação dos alunos de Escalão A e B”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de € 154,14, ao Agrupamento de
Escolas Afonso de Paiva

—

Castelo Branco, destinado a comparticipar as visitas de estudo de alunos ao

Centro de Ciência Viva em Proença-a-Nova e à Terra das Abelhas em Coruche.
2.2. Transferências de Capital (alínea o) do n.° ido artigo 33.° da Lein.° 75/2013, de 12 de setembro)
2.2.1. Meltagus Associação Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 33105,00, à Meltagus

—

Associação Apicultores do Parque Natural do Tejo Internacional, destinado

adequar as suas instalações às normas de higiene e segurança alimentar, destacadas no relatório de
controlo oficial no âmbito do PACE

—

Géneros Alimentícios, promovido pela Divisão de Alimentação e

Veterinária de Castelo Branco, 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. Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.829,00, à Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco, destinado a comparticipar a
aquisição de uma máquina de lavar loiça industrial.
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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2.2.3. União Lousense Colectividade Recreativa Cultural
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 8.143,00, à União Lousense Colectividade Recreativa Cultural, destinado a comparticipar as obras de
reabilitação das suas instalações desportivas não contempladas na candidatura PRID 2018, do Instituto
Português do Desporto e Juventude, IP.
2.2.4. Lousarte Associação Cultural e Etnográfica da Lousa
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.280,00, à Lousarte

—

Associação Cultural e Etnográfica da Lousa, destinado a comparticipar a

aquisição de equipamento multimédia para apoiar as atividades de dança tradicional e do grupo de teatro e
a aquisição de alguns dos trajos dos eventos Dança das Virgens e Dança dos Homens.
2.2.5. Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 160 CNE Castelo Branco
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 8.000,00, ao Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 160 CNE Castelo Branco, para comparticipar
—

a aquisição de uma viatura de caixa aberta, com tração às quatro rodas, a ser usada para transportar os
materiais que necessitam para desenvolverem as suas atividades ao ar livre.
Ponto 3

—

OBRAs MUNICIPAIS

Parque Urbano de Cruz de Montalvão. Substituição de Depósitos Caução por Garantia Bancária
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 960, de 13/02/2020, da Secção de Contabilidade,
que se transcreve: “Considerando que: 1. Foi apresentada pela empresa Duafar

—

Construção Civil e

Obras Públicas, Lda, um pedido para substituição de Depósito Caução por Garantia Bancária; 2. O depósito
Caução tem o n.° 12298, de 19/1 2/201 9, no valor de € 2755,61, referente a 5% do auto n.° 1, nos termos
do artigo 353.° do CCP, o qual foi depositado na Caixa Geral de Depósitos, conforme cópia anexa; 3. A
Garantia Bancária apresentada, para substituição dos Depósitos de Caução, tem o n.° 2542.002331-593,
datada de 05/02/2020, no valor de € 148 450,00, referente a 5% do Contrato, foi emitida pela Caixa Geral
de Depósitos, a qual se anexa. Nos termos do artigo 294.° do CCP, não se vê inconveniente em ser
autorizada a substituição do Depósito de Caução pela Garantia Bancária referida, uma vez que não resulta
uma diminuição das garantias para o Município”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 294.° do Código dos Contratos
Públicos (CCP), no âmbito da empreitada do Parque Urbano de Cruz de Montaivão e a requerimento da
empresa Duafar Construção Civil e Obras Públicas, LUa, autorizar a substituição do depósito caução, n.°
—

Ata n.° 612020, de 6 de Março
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12298, de 19/12/2019, no valor de €2 755,61, referente a 5% do auto n.° 1, nos termos do artigo 353.° do
CCP, depositado na Caixa Geral de Depósitos, pela garantia bancária n.° 2542.002331-593, datada de
05/02/2020, no valor de € 148 450,00, referente a 5% do contrato, emitida pela Caixa Geral de Depósitos.
Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
4.1. Certidões de Compropriedade
4.1.1. João Carlos das Neves Barata e Outro. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por João Carlos das Neves Barata e
Alberto Francisco Antunes, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de
compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 68, da secção 5, da freguesia
de Castelo Branco, a seu favor e a favor de Alberto Francisco Antunes, 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 queo executivo municipal delibere
no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n .091/95, de 2 de setembro, na redação atual dada
pela Lei n .064/2003, 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.° 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.
4.1.2. Maria José Baptista Robalo Esteves. Escalos de Cima
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria José Baptista Robalo
Esteves, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em
relação a

1/2

do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 318, da secção 1C, da união de freguesias de

Escalos de Cima e Lousa, a favor de Maria José Batista Robalo Esteves e Maria Helena Batista Robalo,
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
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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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.° 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.
4.2. João Ribeiro Esteves. Certidão de Anexação de Parcelas Constituintes do Lote B-13 da
Zona Industrial de Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente o requerimento que se transcreve: “João Ribeiro Esteves, NIF:
104.264.438, requerer a V. Exa. que se digne mandar emitir declaração em como o lote B-13; sito na Zona
Industrial de Castelo Branco, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo
Branco, atualmente, sob o n.° 9896, anteriormente descrito em livro sob o n.° 33720 do livro 91, da referida
Conservatória, é constituído pela desanexação do dito prédio mãe, de 600 m2, titulada pela Escritura de
02/03/1988, do Notário Privativo dessa Câmara Municipal, pela desanexação de 100m2, titulada pela
Escritura de 13/01/1 992, ambas retificadas pela Escritura de 06/09/2007 do Notário Privativo dessa Câmara,
e pela desanexação de 2670 m2, titulada pela Escritura de 06/09/2007, do Notário Privativo dessa Câmara,
não vendo a Câmara Municipal de Castelo Branco, impedimento e autorizando a anexação destas áreas
sendo constituído o lote B-13, sito no Couto da Talagueira, Zona Industrial, pela área total de 3370 m2,
inscrito na matriz sob o artigo 14542 da freguesia de Castelo Branco”. Pelos serviços, no programa de gestão
documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em 17/02/2020: “De acordo com as escrituras de
compra e venda realizadas entre o notário privativo da Câmara Municipal de Castelo Branco e o Sr. João
Ribeiro Esteves, julga-se de não haver inconveniente na autorização da anexação destas áreas (600 m2
100 m2

+

+

2.670 m2) ficando o terreno com a área total de 3.370 m2.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação das áreas de 600 m2

+

100 m2

+

2.670 m2, ficando o terreno com a área total de 3.370 m2.
4.3. Albi Sport Clube de Castelo Branco. Isenção de Pagamento de Taxas e Outras Receitas
Municipais
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento do Albi Sport Clube de Castelo Branco, para isenção
de pagamento de taxas e de outras receitas municipais, referentes ao procedimento de legalização das suas
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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infraestruturas desportivas. No sistema de gestão documental MyDoc, os serviços exararam a seguinte
informação, em 19/02/2020: “nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras
Receitas do Município, a Câmara Municipal pode dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento
fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas de
direito público, associações humanitárias, desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais,
que beneficiem de isenção ou redução de (IRC), o que deverá ser comprovado mediante a apresentação do
competente documento, desde que os atos ou factos se destinem à prossecução de atividades de interesse
público para o Município. Considerando que o Albi Sport Club tem como objetivo dinamizar o desporto, não
tendo fins lucrativos, somos de opinião de que poderá a associação beneficiar da isenção solicitada, nos
termos do n.° 2, do artigo 6°, Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar totalmente, o Albi Sport Clube de Castelo
Branco, do pagamento das taxas e de outras receitas municipais, referentes ao procedimento de legalização
das suas infraestruturas desportivas.
4.4. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Janeiro de 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1011 de 14/02/2020, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês janeiro de 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD05 DE CASTELO BRANCO
5.1. Renovação da Rede de Abastecimento de Água na Povoação de Martin Branco. Ratificação
de Deliberação do Conselho de Administração e Aprovação de Respetiva Minuta de Contrato

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
02/03/2020, relativa à adjudicação, por concurso público, da empreitada para a Renovação da Rede de
Abastecimento de Água na Povoação de Martin Branco, à empresa Adérito Balhau Unipessoal, Lda, pelo
montante de € 176.230,28, 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
02/03/2020, relativa à adjudicação, por concurso público, da empreitada para a Renovação da Rede de
Abastecimento de Água

na Povoação de Martín Branco, à empresa Adérito Balhau Unipessoal, Lda, pelo

montante de € 176.230,28, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Ata n.° 6/2020, de 6 de Março
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
5.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
5.2.1. Contraordenação n.° 3212019. Ricardo Alexandre Esteves Carvalho
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 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
17/02/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 32/2019, contra o arguido Ricardo Alexandre Esteves
Carvalho, com morada na Travessa do Matadouro, n.° 13,

30

esq., 6000-306 Castelo Branco, foi instaurado

o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 7 dias do mês de outubro, do corrente ano de 2019, pelas
15:45 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por
inspeção no local, Travessa do Matadouro, n.° 13, 3.° esq., 6000-306 Castelo Branco, ter o Sr. Ricardo
Alexandre Esteves Carvalho, com residência na Travessa do Matadouro, n.° 13, 3.° esq., 6000-306 Castelo
Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 315852 ao cliente
n.° 46800, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 26/09/2019, com selo n.° 50598 e a
leitura de 1094 m3, constatou-se que o selo de fecho de água encontrava-se violado e o contador
apresentava a seguinte leitura, 1096 m3, o contador foi retirado e ramal selado com o selo n.° 48006.
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 b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido
Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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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 09 de
outubro de 2019 e rececionada a 14/11/2019, com o auxílio da PSP, o arguido 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 contador encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a
água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 26/09/2019, por falta de pagamento do aviso de corte
-

n.° 250525, com o valor de 39,75 €, com data limite de pagamento, 19/09/2019, rececionado no dia
02/09/2019; 3 - Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 315852 no dia 09/10/2019, para a morada em
apreço, foi detetado que o selo n.° 50598, 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 1094 m3 quando a água foi suspensa, quando se fez o serviço de fiscalização o
contador apresentava a leitura de 1096 m3, comprovando-se desta forma o consumo de água
indevidamente, o contador foi retirado e o ramal selado com o selo n.° 48006; 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
-

vitoria n.° 32/2019. 2 Segundo o artigo 57.° 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 Segundo o n.° 3 do
artigo 22.° do Regulamento atrás mencionado: ‘Restabelecimento do abastecimento ou da Recolha. 3 O
-

—

1

restabelecimento do serviço deve ser efetuado no prazo máximo de 24 horas após a regularização da
situação que originou a suspensão.’ 4

—

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 € 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
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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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 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicara Ricardo Alexandre Esteves Carvalho, arguido no processo de contraordenação n.° 32/2019,
a coima de € 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. Série n.° 210, de 31 de outubro de 2018.
5.2.2. Contraordenação n.° 3312019. Francisco Cardoso Piedade

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 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
17/02/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 33/2019, contra o arguido Francisco Cardoso Piedade, com
morada na Rua do Torrejão, n.° 1, 6000-185 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional,
porquanto, ‘aos 16 dias do mês de outubro, do corrente ano de 2019, pelas 09:58 H eu Bartolomeu Serra
dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua do Torrejão,
n.° 1, 6000-1 85 Castelo Branco, ter o Sr. Francisco Cardoso Piedade, com residência na Rua do Torrejão,
n.° 1, 6000-185 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de
fiscalização n.° 316595 ao cliente n.° 701416, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia
07/10/2019, com selo n.° 48061 e a leitura de 73 m3, constatou-se que o selo de fecho de água encontrava
se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 78 m3, o contador foi retirado e ramal selado com o
Ata n.° 6I2020, de 6 de Março
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selo n.° 48035. 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,
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 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 21 de outubro de 2019 e rececionada a 24/10/2019, o arguido 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 contador encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água
aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 07/10/2019, por falta de pagamento do aviso de corte n.°
-

251447, com o valor de 40.13 €, com data limite de pagamento, 27/09/2019, rececionado no dia 10/09/2019;
3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 316595 no dia 16/10/2019, para a morada em apreço, foi
-

detetado que o selo n.° 48061, 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 73 m3 quando a água foi suspensa, quando se fez o serviço de fiscalização o contador apresentava
a leitura de 78 m3, comprovando-se desta forma o consumo de água indevidamente, o contador foi retirado
e o ramal selado com o selo n.° 48035; 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.° 33/2019. 2

-

Segundo o artigo 57.° 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 Segundo o n.° 3 do artigo 22.° do Regulamento atrás
mencionado: ‘Restabelecimento do abastecimento ou da Recolha. 3 O restabelecimento do serviço deve
-

—

ser efetuado no prazo máximo de 24 horas após a regularização da situação que originou a suspensão.’ 4
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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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 € 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 DecretoLei 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 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Francisco Cardoso Piedade, arguido no processo de contraordenação n.° 33/2019, a coima
de € 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
Municípiode Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 210, de 31 de outubro de 2018.
Ponto 6— PATRIMÓNIO
6.1. Reabilitação da ER 112 entre o Limite do Concelho e o Alto do Salgueiro do Campo.
Atualização de Área de Terreno Expropriado. José Rodrigues Nunes
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1066, de 18/02/2020, da Divisão de Obras de
Equipamentos e lnfraestruturas, sobre uma atualização de terreno expropriado a José Rodrigues Nunes,
com o seguinte teor: “No âmbito do assunto em epígrafe, em 03/06/201 5, foi presente ao órgão executivo
uma informação, na qual constavam as parcelas a ocupar, necessárias à conclusão da obra
‘Reabilitação da ER 112 entre o limite de Concelho, e o Alto do Salgueiro do Campo’. Em aditamento á
referida informação, e porque no decorrer da mesma, se verificou o desmoronamento de alguns taludes,
que determinaram a alteração das áreas necessárias a ocupar para consolidação dos mesmos, e só agora
o proprietário teve condições para resolver esta situação, vêm estes serviços solicitar autorização á Ex.a
Câmara Municipal, para que situação seja regularizada, conforme mapa e quadro anexo. O valor a pagar
de 1.626,00 m2 X 068€

=

1.105,68€, de terreno classificado de Pinhal/Mato, cujo custo por m2 é igual ao

aprovado na informação inicial referente ‘avaliação dos terrenos para a execução da obra”.
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do montante de € 1.105,68,
referente à expropriação de 1.626,00 m2 destinados à consolidação dos taludes da Reabilitação da ER 112
entre o limite de Concelho, e o Alto do Salgueiro do Campo.
6.2. Caminho de Ligação Entre a Freguesia de Malpica do Tejo e o Cais do Tejo Internacional.
Expropriação de Parcela do Prédio Inscrito na Matriz Predial Rústica sob o Artigo 1 da
Secção P da Freguesia de Malpica do Tejo
Pélo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7, de 03/03/2020 (n.° de entrada 11369, de
04/03/2020), sobre o Caminho de Ligação Entre a Freguesia de Malpíca do Tejo e o Cais do Tejo
internacional. Expropriação de Parcela do Prédio Inscrito na Matriz Predial Rústica sob o Artigo 1 da Secção
P da Freguesia de Malpíca do Tejo. Da informação, consta o texto que se transcreve: “1 .°- Em referência ao
assunto a epígrafe e na sequência da deliberação do executivo tomada em reunião, de 4 de Agosto de 2017,
foi promovido o levantamento topográfico e a avaliação da parcela a expropriar, pelo Sr. Eng. António Rui
Dias Alves, perito da lista oficial conforme o disposto no artigo 11.0 do Código das Expropriações, publicado
a coberto da Lei 168/99 de 18 de Dezembro na sua atual redação. 2.°- Em Relatório de Avaliação datado
de 3 de novembro de 2017, documento que se anexa como DOC 1, aquele perito determina que o valor da
parcela a expropriar, com a área de 77.452 m2, é de 50.747,88 €. 3°- Tal como então referimos, esta
avaliação serve para determinar o valor que terá de ser proposto por escrito ao proprietário, sendo que, caso
não seja aceite ou na ausência de resposta deste, constituirá o documento comprovativo da tentativa de
aquisição pela via do direito privado. 4°- Neste contexto, e para efeitos do disposto no artigo

. do Código

das Expropriações, cuja epígrafe é Aquisição por via de direito privado, foi deliberado pelo executivo
municipal, em reunião realizada em 6 de Dezembro de 2017, notificar os proprietários da pretensão do
Município de Castelo Branco de expropriar uma parcela, com a área de 77452 m2, do prédio inscrito na
matriz predial rústica sob o n.° 1, da Secção P, da freguesia de Malpica do Tejo, pelo valor de 50.747,88 €
sustentado em relatório de avaliação de perito da lista oficial, relatório que seguiu em anexo a um
ofício/notificação n.° 10321, datado de 11/12/2017 (DOO 2). 5°- Apesar de se ter remetido tal
notificação/proposta para a Av. Conselheiro Fernando de Sousa, 19 17 morada fiscal do proprietário (isto é,
a morada que constava da Caderneta Predial então obtida junto da AT), o facto é que aquele
ofício/notificação n.° 10321, datado de 11/12/2017, foi devolvido ao Município de Castelo Branco. 6.°- Sem
prejuízo do exposto no ponto anterior, a Câmara Municipal de Castelo Branco remeteu para o proprietário,
mas para a Rua Dona Maria do Rosália Tavares Proença, o ofício/notificação n.° 10475, datado de
14/12/2017 (DOC 3), cujo teor é idêntico ao do citado ofício/notificação n.° 10321, o qual foi recebido em
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15/12/2017. 7°- Nos temos da CE a Câmara Municipal aguardou resposta do proprietário, sendo que, em 3
de janeiro de 2018 (ver DOO 4) a Sociedade de Advogados Francisco Pimentel, Varandas e Associados,
RL invocando a qualidade de constituinte da Sabe, Sociedade Agrícola da Beira SA) proprietária do prédio,
—

acusou a receção da notificação referida no ponto anterior e alegou em síntese, que não daria resposta
enquanto não fosse dado cumprimento integral ao disposto no n.° 5 do artigo 10.° do Código das
Expropriações. Para o efeito relembrou que, atento ao teor da ação que correu termos no Juiz 1, do Juízo
Central Cvel de Castelo Branco do Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco sob o n.°
353/17.1T8CTB, o prédio em causa se encontra arrendado à sociedade Casa Agrícola Herdade do Monte
Velho, Aldeia Velha, s/n, com o NIPO 506644740 e matrícula na Conservatória do Registo Comercial de
Avis. 8.°- Apesar de não se ter conseguido confirmar a existência junto da AT de tal contrato de
arrendamento, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, procurando evitar eventuais questões de legalidade
do processo expropriativo, entendeu mandar, solicitar à Sociedade de Advogados Francisco Pimentel,
Varandas e Associados, R, para que, no prazo de 15 dias, fosse remetida fotocópia do contrato de
arrendamento. Tendo então aproveitado a oportunidade para informar que, caso não fosse entregue tal
documentação e, eventualmente, outra que fosse julgada pertinente para submeter à consideração do perito
da lista oficial que elaborou o relatório de avaliação, o Município de Castelo Branco iria avançar com o
processo nos termos previstos no Código das Expropriações, ou seja, com o pedido à tutela de declaração
de utilidade pública (DOO 5

-

ofício n.° 465, de 17/1/2018). Constata-se porém que, ao invés de terem

fornecido ao Município o contrato de arrendamento que lhes foi solicitado, os proprietários do prédio.

9o

Em 26/2/2018, moveram, junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, contra a Câmara
Municipal, Presidência do Conselho de Ministros (e outros) uma Ação de Impugnação de acto administrativo
—

Processo 85/18.3BECTB. Tal ação visa impugnar a deliberação da Câmara Municipal de Castelo Branco,

tomada em reunião pública do executivo em 06/12/2017, de iniciar o processo de expropriação e de
promover, se assim fosse necessário, um pedido de DUP e de posse administrativa. Este processo ainda
não se encontra finalizado, sendo que, e apenas em 27 de Fevereiro de 2020, o tribunal deu um prazo de
10 dias aos proprietários para se pronunciarem sobre a posição de não ser dado procedimento à Ação de
Impugnação porque o município tinha em curso o procedimento de aquisição por via do direito privado,
conforme determina o Código das Expropriações. 10°- Sem prejuízo do referido no ponto anterior, constata
se que, só após notificação do tribunal de 9 de julho (e na sequência de comunicação do mandatário do
Município ao tribunal, datada de 1 de julho de 2019, e que referiu que se continuava a aguardar o envio do
contrato de arrendamento desde janeiro de 2018

—

DOO 6) é que a sociedade de advogados, mandatária

dos proprietários remeteu, em 10/09/2019, àquele tribunal o contrato de arrendamento. 11.0 Após receção
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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de tal contrato a Câmara Municipal, por mau datado de 14 de outubro de 2019

///
—

DOO 6

-

enviou tal

documento ao perito da lista oficial e solicitou-lhe que procedesse aos esclarecimentos e retificações que
entendesse por bem realizar, para que se pudesse submeter à consideração do proprietário, uma proposta
de aquisição por via não litigiosa da parcela em causa, nos termos previstos no artigo 11.0 do Código das
Expropriações. 12°- Por carta datada de 28 de outubro de 2019, foi dada a resposta pelo perito da lista
oficial (DOO 7), documento que foi reencaminhado para a sociedade de advogado mandatária dos
proprietários

—

ofício n.° 9008, de 15 de novembro de 2019 (DOO 8). Conclusão e Proposta. Em face do

exposto e considerando que: a) O tribunal, na comunicação de 27/2/2020, endereçada a sociedade de
advogados mandatária dos proprietários, reconhece que a Câmara Municipal de Castelo Branco tem
procurado resolver a aquisição da parcela pela via do direito privado; b) Para o efeito foi já oportunamente
remetida a proposta de aquisição da parcela em causa pelo valor constante do relatório do perito oficial, ou
seja 50.747,88€; c) Já foi remetida, em 15/11/2019, à sociedade mandatária dos proprietários uma adenda
esclarecedora da posição do perito da lista oficial relativamente à questão do contrato de arrendamento, que
tinha sido suscitada pelos proprietários; d) Já se encontra claramente ultrapassado o prazo, de 20 dias,
previsto no artigo 11 •o do Código das Expropriações; e, e) Nos termos do disposto no n.° 6 do mesmo artigo
11.0,

a recusa ou a falta de resposta no prazo referido no número anterior ou de interesse na contraproposta

confere, de imediato, ao Município de Castelo Branco, na sua qualidade de entidade interessada na
expropriação, a faculdade de apresentar o requerimento para a declaração de utilidade pública em
conformidade com o disposto no artigo 12.° daquele Código de Expropriações. Neste contexto propõe-se
que seja deliberado pelo executivo municipal dar continuidade ao processo expropriativo da parcela, com a
área de 77452 m2, do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o n.° 1, da Secção P, da freguesia de
Malpica do Tejo e, assim requerer, para os efeitos previstos no artigo 12.° do Código das Expropriações,
publicado a coberto da Lei n.° 168/99, de 18 de dezembro na sua atual redação, a Sua Excelência o Senhor
Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local a Declaração de Utilidade Pública e de
Posse Administrativa, com caráter de urgência, da acima aludida parcela de terreno. Nota final: Dada a
natureza da matéria propõe-se que a elaboração do requerimento e a organização do processo relativo ao
pedido de Declaração de Utilidade Pública e de Posse Administrativa, com caráter de urgência, seja
realizado pelo gabinete jurídico, que poderá para o efeito solicitar a colaboração dos demais serviços
municipais (DAG e DTO)”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar continuidade ao processo expropriativo da parcela,
com a área de 77.452,00 m2, do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o n.° 1, da Secção P, da
freguesia de Malpica do Tejo, propriedade de SABE
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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Deliberou, ainda, para os efeitos previstos no artigo 12.° do Código das Expropriações, publicado a
coberto da Lei n.° 168/99, de 18 de dezembro na sua atual redação, requerer a Sua Excelência o Senhor
Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local a Declaração de Utilidade Pública e de
Posse Administrativa, com caráter de urgência, da parcela de terreno.

6.3. Laboratório de Conservação e Restauro do Museu Francisco José Tavares Proença Júnior.
Aprovação de Orçamento
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1357 de 03/03/2020, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, sobre a aprovação de trabalhos executados no Laboratório de Conservação

e Restauro do Museu Francisco José Tavares Proença Júnior (FTPJ), com o seguinte texto: “No Museu
Francisco lavares Proença Júnior executam-se trabalhos de conservação/restauro e lavagem de colchas
de bordado de Castelo Branco. Foi-nos apresentado uma colcha de bordado de Castelo Branco, com as
dimensões 250 cm x 185 cm para efetuar os trabalhos de conservação necessários e respetiva lavagem.
Trabalhos orçamentados no valor de € 1 .685,00 (mil seiscentos e oitenta e cinco euros) com IVA incluído.
Neste sentido, solicito à Câmara Municipal a aprovação do referido orçamento. Envio em anexo cópias do
processo elaborado neste Museu (auto de depósito e orçamento) para melhor compreensão”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento do Laboratório de Conservação e
Restauro do Museu Francisco José lavares Proença Júnior, para a realização de trabalhos de conservação
lavagem de uma colcha de bordado de Castelo Branco, com as dimensões 250 cm x 185 cm, no valor
de € 1.685,00.

6.4. Venda de Pinhas na Árvore. Pinheiros Mansos Propriedade Municipal
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1360 de 03/03/2020, do Gabinete de Proteção Civil,
sobre a venda de pinhas oriundas de pinheiros mansos propriedade municipal. Da informação consta o texto
que se transcreve: “A autarquia é proprietária de Pinheiros Mansos situados: Parque de Desportos
Motorizados; Parque de Campismo; Berma da EN 352 entre Póvoa de Rio de Moinhos e Ponte do Sobral
em vários locais; Base de Apoio Logístico. Cujas pinhas estão a ter alguma procura no corrente ano,
devendo por isso ser colocadas a venda na árvore. Esta atividade está regulada por regime jurídico aplicável
à colheita, transporte, armazenamento, transformação, importação e exportação de pinhas de pinheiro
manso foi aprovado pelo Decreto-Lei n.° 77/2015, de 12 de maio. O regime sujeita a comunicação prévia
obrigatória ao ICNF a colheita, transporte, armazenamento, transformação, importação e exportação de
pinhas da espécie Pinus Pinea L (pinheiro-manso), estando obrigados a registo os operadores económicos
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que desenvolvem as atividades ou as operações sujeitas a comunicação. Propõe-se que as pinhas sejam
colocadas a venda em hasta publica ao melhor preço”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de venda de pinhas oriundas de
pinheiros mansos propriedade municipal, mediante a entrega de propostas em carta fechada, após a
necessária publicitação.
Ponto 7

—

CONTABILIDADE

Constituição de Fundo de Maneio. BTL

—

Bolsa de Turismo de Lisboa

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1127, de 20/022020, da Unidade de Planeamento,
Promoção e Desenvolvimento Económico, concernente à constituição de um fundo de maneio, no montante
de€ 800,00, queficará à responsabilidade da trabalhadora Maria Margarida Neves Dias Salavessa, para fazer
face a despesas não previstas, que possam ocorrer durante a presença da representação do Município na
BIL Bolsa de Turismo de Lisboa, cuja data foi adiada de 10 a 15 de março de 2020, pata 27 a 31 de maio,
—

no âmbito das recomendações da Direção-Geral da Saúde

—

Orientação n.° 006/2020, de 26/02/2020. Da

verba acima indicada prevê-se que €500,00 possam ser despendidos em “Serviços” e €300,00 em “Bens”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição de um fundo de maneio, no
montante de € 800,00, que ficará à responsabilidade da trabalhadora Maria Margarida Neves Dias
Salavessa, para fazer face a despesas não previstas, que possam ocorrer durante a presença da
representação do Município na BTL Bolsa de Turismo de Lisboa, cuja data foi adiada de 10 a 15 de março
—

de 2020, pata 27 a 31 de maio, no âmbito das recomendações da Direção-Geral da Saúde Orientação n.°
—

006/2020, de 26/02/2020.
Ponto 8— DELIBERAÇÕES DIVERSAS
8.1. JuntadeFreguesiadeSãoVicenteda Beira. Celebração de Contrato Interadministrativo para
Reparação de Estragos em Muros e Campas no Cemitério Velho Causados por Intempérie
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1603, de 27/02/2020, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta de celebração de contrato interadministrativo com a Junta de
Freguesia de São Vicente da Beira. Da informação consta o seguinte texto: “1

—

Na sequência de um forte

temporal que ocorreu na madrugada do passado dia 20 de janeiro e que provocou fortes prejuízos no
cemitério ‘velho’ da Freguesia de São Vicente da Beira, mediante ofício veio o Presidente da respetiva
Junta de Freguesia solicitar apoio para fazer face aos prejuízos sofridos (caíram 3 cedros sobre as campas
e muros do referido cemitério). 2
Ata n.° 612020, de 6 de Março
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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 quando se verifique, caso a caso, carência de meios, para satisfação do interesse público. 3
Assim, em face do exposto, e nos termos da alínea m), do n.° 1, do artigo

330,

—

da Lei n.° 75/2013, de 12

de setembro, não se vê inconveniente que a Câmara Municipal aprove o apoio de 45.000,00€, à Junta de
Freguesia de São Vicente da Beira, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de
apoio a qual, após a respetiva aprovação, deverá ser formalizada mediante a celebração de um contrato
interadministrativo, devendo ser respeitadas as regras de formação do contrato ou de dispensa das
necessárias formalidades, caso se trate de obras urgentes”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a celebração de um contrato interadministrativo
com a Junta de Freguesia de São Vicente da Beira, que estabelece a transferência da verba de € 45.000,00
(IVA incluído à taxa em vigor), destinada à reparação de estragos em muros e campas no cemitério velho
causados por intempérie, nos termos da alínea m) do n.° 1 do 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.° ido 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.
8.2. Assembleia Municipal. Deliberações Tomadas em Sessão de 19 de Fevereiro de 2020

Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da Assembleia Municipal de Castelo Branco, dando
conhecimento das deliberações tomadas na sessão de 19 de fevereiro de 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9— 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 € 6.593,80.
José Manuel Garnel
João Pedro dos Santos
Maria Brizida Gama
Lúcia Sanches Pereira
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4,58
55,50
8,91
38,20

Salete Maria
Helena da Ascenção Mendes Barreto
José Carlos Gonçalves de Sousa
Jaquelina Maria Antunes

22,39
79,83
17,20
49,39

José Ribeiro Feres
Maa José dos Santos Marques
Maria do Céu Gil Gaspar
Elisa Nunes Afonso

48,19
40,71
17,10
26,47
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Arménio Pereira Tabatta
Maria Alice Trindade Maria
Gracinda Moura Rornão
Amélia da Conceição Fradique
Manuel Pereira Mateus
António Luis
Isilda Bispa dos Santos
Maria Lopes Marcelino
Joaquim D’Oliveira Lourenço
Maria de Lurdes da Conceição Serra
Dina Rosa Vicente
João Afonso da Silva
Carolina Mendonça
Maria Odete Martins Mendes
Maria Angelina de Jesus Nunes
Joaquím da Silva
Maria do Rosário Alves
Otilia Veríssimo dos Santos Correia
Maria José Vieira Rodrigues
Idite 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 da Silva Salavessa
Maria do Rosário
Emília de Jesus
Isilda Pires Freire
Francisco António de Oliveira Pires
Armanda Emilia Martins de Almeida Simão
Maria Susete Martins Almeida
João Nunes Lourenço
Graciosa Cipriano Francisco
José António Vaz
Manuel António
Maria Vieira da Silva
Maria Celeste da Silva Gamas
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Maria do Céu Salgueiro Barata
Maria do Nascimento Conceição do Carmo
Elísia dos Santos Farromba
Felicia Raimundo
Francisco do Nascimento Duarte
Ermelinda Augusto
Laurinda Peres Martíns
Maria de Lurdes
Bernardino Roque
Noémia Rosa Patrício
Maria Teresa Barroso Duarte
Maria Júlia Antunes Ribeiro
Maria Leontina dos Reis Rola Lucas
Maria da Senhora da Silva
Maria do Rosário dos Santos
Domingos Esteves Pires
Ana Conceição Henriques
Maria Vicência Diabão
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11,23
8,70
14,43
72,91
22,14
6,33
14,07
10,34
37,37
14,56
25,37
9,12
18,37
19,28
28,73
16,43
15,20
40,64
112,79
13,83
7,40
8,49
18,20
6,20
21,73
30,74
24,26
3,44
33,11
26,69
4,99
74,00
21,71
67,55
31,41
60,51
4,37
13,34
21,34
27,14
11,66
40,72
64,22
7,91
22,27
24,96
41,79
6,98
5,58
58,93
5,45
28,17
78,38
78,11
50,10
9,94
22,69
3,40

Simão Francisco Lourenço
Maria Ernestina Duarte Marques
Maria Rosa Alves
Abílio Mateus
Emilia Roque Gonçalves
José Jerónimo
Conceição Rodrigues Fortunato
Emídio Rodrigues Martins
Gregária Milheiro Barroso
José Aristides do Espírito Santo Novo
Ilda Maria Antunes
José Francisco
José Vicente Rodrigues
Maria Salomé Moreira dos Santos
Rosa de Jesus Martins
Maria de Jesus Catarina
Maria da Conceição Rodrigues Ramalho
António Pires dos Santos
Cecília Joaquim Marques Luís
Sebastião Bonifácio Proença
Maria da Conceição Firmino
Ismael Gonçalves
Mariana de Jesus dos Santos
Maria da Conceição Duarte Canhoto
Manuel Machado da Trindade Canhoto
Leonor Maria Mendes
Maria Antánia Ferreira de Freitas Rolo
Maria da Conceição dos Santos
Inês Pires Correia
Lúcia Maria Rodrigues Lourenço
Manuel Rosa Gonçalves
Maria Barata
Isabel Maria Antunes Dias
Cesaltina Gonçalves Mendes Liberato
José dos Santos Duarte
José Jacinto Farromba
Leopoldina Maria Apolinário Nunes
Maria de Lurdes dos Santos
Marcelo dos Reis
Rosária de Jesus Cristóvão
Assunção Duarte Figueira
José dos Santos Rito
Maria de Lurdes Vaz Matos
João Dias Antunes
Silvia Maria Ribeiro
Ermelindo Manuel Casimiro
Maria Pinheiro Aires dos Santos
Maria da Conceição
Jorge Duarte Gamanho
Isabel Reis Lopes Sordo
Luis Maria Santos
Isolina Marques Caldeira
Maria de Lourdes dos Reis Silva Duarte
Luciano Candeias Duarte
Isidro Ribeiro de Almeida
Maria da Glória Martins Pires Azevedo
Rufino Luis de Azevedo
Maria Izilda dos Santos

23,09
46,40
23,00
0,13
37,31
32,51
61,76
44,11
91,40
10,67
8,81
6,44
34,95
18,77
16,02
19,93
21,99
63,92
4,79
15,19
35,70
10,96
11,96
18,67
15,37
22,60
27,94
9,41
6,66
89,72
25,12
2,29
7,39
29,92
76,54
8,48
36,44
38,07
40,68
72,47
63,70
18,35
6,99
28,94
60,55
111,39
79,04
10,38
75,92
11,36
8,85
18,52
53,15
78,03
15,08
18,85
1,05
5,63

2

José Roque Gonçalves
4,50
Manuel Duarte Semião
63,65
Maria da Luz de Jesus Nascimento Alves
6,24
Agostinho Jorge de Aguiar
52,13
Margarida de Jesus Moura Amaral
46,02
António Pereira Amaral
11,40
Maria José Moura Pires
30,53
Alberto de Jesus Tomaz Pires
23,45
Maria Lúcia Ascenção Marques Badana
23,89
Joaquim Dias Badana
7,18
João António Martins
23,45
Leonel Sequeira Lourenço
5,44
Celeste Maria Rodrigues Mateus
46,75
Violinda Jesus
11,42
Amélia do Rosário
15,39
Maria Afonsa
14,45
Maria Estrela Gomes
6,37
Conceição Pestana de Gouvêa
32,46
Armindo Afonso Santos
44,75
Joaquina Pires Máximo Gonçalves
33,68
Maria Martins
21,67
Maria Josë Gregório Micaelo Sousa
32,44
Simão Sousa Barata
4,11
Joaquim João Mendes
24,07
Cassilda Lopes da Silva
87,32
João dos Reis
53,18
Lúcia da Conceição Pereira Beirão
18,56
Adriano Dias Beirão
14,71
Maria Elisabete Penedo Gil Martins
8,86
Maria Delfina Nunes
49,24
Ana Maria Duarte Paulo Amoroso
23,22
11,59
José Martinho Amoroso
Isaltina dos Anjos Joaquim
12,17
Maria Fátima Fernandes da Conceição
29,21
Celeste de Jesus Rodrigues
20,87
Amilcar Gonçalves Pires Belo
9,50
Maria Delfina Lourenço Nunes
6,43
José Luis Nunes
43,15
Lurdes Nunes Teodoro Peres
114,89
Maria Emilia de Sousa Belo
5,65
Leopoldina Ressurreição da Silva
28,66
Helena Rodrigues
24,97
João Rodrigues Ribeiro
24,70
Engelina dos Reis
36,03
Emilia de Jesus dos Reis
61,85
11,08
António Afonso
11,33
Maria dos Santos Silva
Julieta dos Anjos Cotovio
13,15
Américo Ginja dos Santos
14,54
César Salomão
18,76
58,33
Maria Justina dos Anjos Nunes
Angelina Martins Gomes
8,88
António Martins Afonso
3,68
26,75
Maria de Lurdes Marques
5,31
José Antunes
Joaquim José de Oliveira Amorim
8,40
93,26
Justefina dos Anjos
14,66
Maria Celestina do Rosário Martins
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Francisco José Pestana Sardinha
António João Pardal de Sá
Maria José Barata Lopes M. Silva Pires
Tomás da Silva Pires
António Roque Martins
Joaquim Catarino Roque
Maria da Conceição Mateus Afonso
Silvina de Jesus Roque
João Rodrigues Martins
João Antunes Vilela
Maria José Ramalhinho dos Santos Braz
Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva
Maria da Luz Carvalho Henriques
Maria Nabais de Jesus Farinha
José Ginja Afonso

18,23
13,40
34,47
3,19
84,42
18,23
68,25
4,51
45,23
42,87
6,98
3,28
21,97
15,35
57,44

Francisco dos Santos Lopes
Juliana Rosa Soares Conceição
Maria da Conceição dos Santos Proença
José António da Silva
Mário dos Santos Marques
Maria José Esteves Pires Duarte
António Infante Mendes Amaral
Maria Adelaide Oliveira Lalanda da Sílva
Hermínia de Jesus Ferreira Cabeças
José Salvado Ferreira
Joaquim Gonçalves
Joaquina da Silva Barbosa
Lourdes Ramos Pereira Madeira
Maria Conceição Rei Valério Gonçalves
Josefa DAscensão Diogo Peres

37,49
9,70
13,05
22,43
21,83
44,86
4,89
49,85
32,91
25,07
57,47
25,96
13;52
14,72
20,00

Ascensão da Conceição Gaspar
Joaquim José
Maria Pires Gonçalves
Simão Gonçalves Calmeiro
Fernando Mendonça Delgado
Elvira Jesus Valente
Maria Helena Gama Salavessa
Domingos Silva Peixoto
Maria da Glória Beirão Dias Barata
Laura Duarte da Silva Lisboa
Davide da Silva Duarte Alves
Guilhermina Maria C. Sebastião Duarte
Maria de Lurdes Arrenega Paiva
Maria Emilia da Natividade do Vai Pinto
José Fradique Pinto

0,50
42,57
52,91
25,91
36,17
10,47
34,22
29,15
5,67
12,86
47,57
17,36
17,67
27,53
22,16

Ponto 10— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 5 de março:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€37.052.164,58
€ 6.325,76

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
30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Roberto
António Reixa Nabais, que a secretariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 612020, de 6 de Março
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