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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ORDEM DO DIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, QUE FUNCIONA COMO PRIVADA, A REALIZAR NO
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO, NO DIA 5 DE JUNHO DE 2020, PELAS 9 HORAS,
NOS TERMOS DOS N.°S 1 E 2 DO ARTIGO 25.° DO DECRETO-LEI N.° 412015, DE 7 DE JANEIRO E
DO N.° 2 DO ARTIGO 40.° DA LEI N.° 75I201 3, DE 12 DE SETEMBRO
—
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2.1.3. Albigym
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Associação Juvenil Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha
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Época 2020/2021
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Retificação e Alargamento da Estrada de Partida. Proposta de Abertura de Procedimento Concursal e Aprovação
de Minuta do Modelo de Anúncio para Publicação no DRE
Ponto 4— OBRAS MUNICIPAIS

Estruturação de Corredor Urbano Entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização Empresarial. Levantamento
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Jorge Miguel Frade Magueijo. Certidão de Destaque
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6.2. Contraordenação n.° 3/2020 João Manuel Fernandes Santos
—

Ponto 7— PATRIMÓNIO
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Castelo Branco. Aquisição Graciosa de Parcela de Terreno
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Ponto 8 CONTABILIDADE
—

8.1. Transferência/Reembolso de Comparticipação FSEJPOISE
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8.3.
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—

FAMI

Alteração ao Orçamento e 14.a às Grandes Opções do Plano/2020 ©
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—
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DIÁRIO DE TESOURARIA
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Paços do Município de Castelo Branco, 2 de junho de 2020
O Presidente da C

ra Municipal

Dr. Luís Correia
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ATA N.° 15
(n.° Ido Artigo 57.° da Lein.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos cinco dias do mês de junho 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 Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves, estando presentes os Senhores Vereadores Jorge
Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo
José dos Reis Lopes.
O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia e a Senhora Vereadora Maria José Barata
Baptista, não estiveram presentes, por se encontrarem em serviço oficial.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Vice-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 Vice-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 pediu a palavra. Cumprimentou todos os presentes e leu a
seguinte declaração, cuja leitura, disse, iria repetir, numa próxima reunião em que o Senhor Presidente
estivesse presente, uma vez que a mesma se dirigia à sua pessoa: “Perante as suas reiteradas insinuações
sobre o meu carácter e a minha vida pessoal tenho a dizer o seguinte: Vamos descer, então, ao nível do Dr.
Luis Correia! Iodos nós temos a nossa vida pessoal! Chafurdaram na minha. Cometi os meus erros. Ciente
que agora haveria coisas que teria feito de forma diferentes, ainda assim, sob um ponto de vista estrutural
da minha vida pessoal nada tenho a esconder ou a recear. Questão de facto 1

—

Em nenhuma circunstância

pública tive qualquer referência imprópria ou menos adequada em relação à mãe dos meus filhos. Não será
o Dr. Luís Correia, com as suas torpes insinuações, que me fará desviar neste meu propósito; Questão de
facto 2

—

A minha situação de separação matrimonial foi resolvida de forma amigável e sem necessidade,

felizmente, de recorrer aos tribunais de forma litigiosa. Mais, refiro que foi encontrada, então, uma plataforma
de entendimento fácil para a partilha da tutela do único filho menor do casal; Questão de facto 3

—

Entrego

ao Dr. Luís Correia o meu registo criminal, sendo rasurado o meu código de acesso, o qual como poderá
Ata n.° 1 5/2020, de 5 de Junho
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verificar nada consta acerca da minha pessoa; Questão de facto 4

—

Até à minha separação matrimonial

partilhei o mesmo espaço com os meus filhos, tendo o mais novo 16 anos e o mais velho 18 anos. Assim,
estou mandatado pelos meus filhos, a manifestar ao Dr. Luís Correia que ambos atestam e defendem a
minha integridade, idoneidade e caráter. Mais afirmam que, em caso de necessidade, estarão disponíveis
para o reiterarem ao Dr. Luís Correia. de forma presencial ou gravada. Sobre esta possibilidade tenho a
dizer que sendo eu avesso à exposição de familiares meus, vejo-me nesta circunstância, disponível para
conceder uma exceção. Vou repetir isto na próxima reunião de Câmara. Os meus filhos são militantes do
PSD porque o pai lá está. Os meus filhos apoiam-me, porque há pessoas pagas neste Município para
vasculharem o meu facebook e quem lá faz gostos... Os meus filhos fazem-no sempre. Os meus filhos
dizem, também que desprezam profundamente o Dr. Luís Correia, pelo que tem feito. Questão de facto 5

—

Boatos: existem muitos! Também sobre a sua pessoa. De há largos anos a esta parte. Mas também agora.
Ouvi-os, inúmeras vezes. Mensagens e fotografias recebi. Nunca, em momento algum, lhes dei ouvidos e
muito menos os alimentei. Nada me interessa a sua vida pessoal. Todavia, enquanto estiver no exercício
das funções de Presidente da Câmara irei escrutinar a sua ação. Quer enquanto cidadão atento, quer
enquanto político com responsabilidades acrescidas. Fica o desafio para todo o Executivo que fez
insinuações ao longo deste tempo: se tem alguma acusação à minha pessoa lanço o desafio aos três. Deve
dar-me o direito que todo o cidadão tem: fazer a sua defesa. Caso contrário deve parar de fazer insinuações.
Castelo Branco, 5 de junho de 2020”. Disse ainda, aos Senhores Vereadores do PS que, se tivessem alguma
acusação a fazer, a fizessem naquele momento e lhe dessem o direito à resposta, caso contrário, se não
fizessem prova do que dizem, que se calassem para sempre. Seguidamente, chamou o trabalhador do
Município adstrito às reuniões da Câmara Municipal e fez-lhe entrega de uma cópia do seu registo criminal
que, por sua vez, foi entregue ao presidente da reunião em exercício de funções. O Senhor Vice-Presidente
referiu que o Senhor Presidente responderia na próxima reunião. O Senhor Vereador Carlos Almeida
pediu desculpa por interromper e referiu que tinha feito um desafio a todos os membros do Executivo que
têm feito insinuações recorrentes acerca da sua pessoa. O Senhor Vice-Presidente respondeu que não
sabia absolutamente nada do teor das acusações feitas pelo Senhor Vereador Carlos Almeida, que ele
referiu ir repetir na próxima reunião. O Senhor Vereador Carlos Almeida voltou a usar da palavra para
afirmar que ficaria grato se os Senhores Vereadores Jorge Pio e Claúdia Domingues se pronunciassem. A
Senhora Vereadora Cláudia Domingues disse que as suas intervenções nas reuniões do órgão Executivo
não estavam sujeitas à vontade do Senhor Vereador Carlos Almeida e que iria intervir porque entendia que
tinha de fazê-lo. Afirmou que não estava a perceber as declarações que o Senhor Vereador havia feito e
reptou-o a explicar quais tinham sido as insinuações, quando e em que local é que aconteceram, para que
Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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tudo se pudesse clarificar e pata não estarem na lógica das suposições. Disse que boatos haviam muitos,
mas que não eram compatíveis com política séria e disse que agradecia se o Senhor Vereador Carlos
Almeida lhe pudesse explicar. O Senhor Vereador Carlos Almeida replicou dizendo que já tinha feito as
declarações que queria fazer, que não tinha nada mais a dizer, mas que deviam estar recordados dos
risinhos que iam por aí, quando falam de determinados assuntos, nomeadamente, um em particular e apelou
aos Senhores Vereadores para não serem cínicos. A Senhora Vereadora Cláudia Domingues respondeu
ao Senhor Vereador Carlos Almeida que a resposta à sua pergunta era “risinhos”. O Senhor Vereador
Carlos Almeida fez uma outra questão relacionada com o concerto de Cuca Roseta: se a transmissão on
une, em termos de valor contratual, foi incluída no contrato com a cantora, ou se houve alguma empresa a

prestar esse serviço e, em caso afirmativo, qual o valor associado. Relativamente à transmissão on-line do
concerto da cantora Cuca Roseta, a Senhora Vereadora Cláudia Domingues explicou que não houve
nenhuma empresa associada ao evento porque a produção não autorizou que estivesse uma pessoa
externa em cima do camião, pelo que o direto foi feito por um de nós. O Senhor Vice-Presidente
comprometeu-se a diligenciar no sentido de que, os esclarecimentos solicitados pelo Senhor Vereador,
fossem satisfeitos.
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Vice-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 ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 22 de maio de 2020 (Ata n.°
14) 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— TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes (alíneas o) ou u) do n.° 1 do artigo 33. °da Lein.° 75/2073, de 12 de setembro)
2.1.1. Associação de Ténis de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 10.000,00, à Associação de Ténis de Castelo Branco, como apoio financeiro à organização
do evento Internacionais de Ténis de Castelo Branco

—

Edição 2020, torneio internacional masculino

pontuável para o Ranking ATP, entre os dias 10 e 18 de outubro, em Castelo Branco.
Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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2.1.2. Associação de Karaté Wado de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 3000,00, à Associação de Karaté Wado de Castelo Branco (Akwcb), para comparticipar
despesas mensais durante este período pandémico.
2.1.3. Albigym Associação Juvenil Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha
—

Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 3.000,00, à Albigym

—

Associação Juvenil Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha, como

apoio ao funcionamento e manutenção da associação.
2.1.4. Proposta de Atribuição de Subsídios a Clubes e Associações Desportivos Época 202012021
—

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente uma proposta para atribuição de subsídios a clubes e às
associações desportivos do concelho, nos valores constantes do quadro seguinte, como apoio ao
desenvolvimento das suas atividades durante a época 2020/2021, cuja soma totaliza a importância de €
495.600,00.
Entidades

Valor a Transferir

Albi Sport clube de Castelo Branco

€ 3.00000

Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo
Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo
Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo
Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo
Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança
Associação Basquetebol Albicastrense

€ 20.000,00
(*) € 25.000,00
€ 3.60000

Modalidade Atividade
Participação nas Diversas Provas

Protocolos
Anual

Desenvolvimento de Diversas Atividades

Anual

Conservação do Complexo Desportivo

Anual

Despesas de Manutenção do Pavilhão

2 Prestações

€ 20.000,00

Futsal

2 Prestações

€ 30.000,00

Futsal

Mensal

€4.000,00

Basquetebol

Anual

Associação Desportiva Albicastrense

€ 40.000,00

Andebol

Mensal

Casa do Benfica de Castelo Branco

€ 25.00000

Andebol

Mensal

€ 100.000,00

Futebol

Mensal

Desportivo de Castelo Branco

€ 50,00000

Futebol

2 Prestações

Sport Benfica e Castelo Branco

€ 175.000,00

Futebol

Adiantamento e Mensal

Clube Desportivo de Alcains

Total

€ 495.600,00

(*) Mediante apresentação de faturas

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios de apoio ao
desenvolvimento das atividades aos clubes e às associações desportivos constantes no quadro transcrito,
durante a época 2020/2021 (setembro a junho), cujos valores totalizam € 495.600,00, mediante assinatura
de protocolos.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar os
protocolos cujas quantias a tal obrigam.
Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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2.2. Transferência de Capital (alínea o) do n.° Ido artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
2.2.1. Centro de Dia e Social de São Bento Louriçal do Campo
—

Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 5.500,00, ao Centro de Dia e Social de São Bento Louriçal do Campo, destinado a obras de
—

requalificação de espaço reservado para doentes infetados com a Covid-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.
2.2.2. Cooperativa de Olivicultores de Malpica do Tejo
Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 15.000,00, à Cooperativa de Olivicultores de Malpica do Tejo (CAdOMATE, como apoio
financeiro destinado a comparticipar as obras de requalificação da cobertura do lagar de azeite, 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 3— Contratação Pública
Retificação e Alargamento da Estrada de Partida. Proposta de Abertura de Procedimento
Concursal e Aprovação de Minuta do Modelo de Anúncio para Publicação no DRE
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 2934, de 02/06/2020, da Divisão de Obras,
de Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a abertura do procedimento por concurso público referência
PP1 3 003 2020/5

—

Retificação e Alargamento da Estrada de Partida, pelo preço base de € 956.735,29

(acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e a aprovação da minuta do modelo do respetivo anúncio para
publicação no Diário da República Eletrônico (DRE).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento concursal
referência PPI 3 003 2020/5

—

Retificação e Alargamento da Estrada de Partida, pelo preço base de €

956.735,29 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e aprovar as peças do procedimento e a delegação no
júri, das competências previstas na presente informação.
Deliberou ainda, aprovar a minuta do modelo do anúncio para publicação no DRE.
Ponto 4— OBRAS MUNICIPAIS
Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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Estruturação de Corredor Urbano Entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização
Empresarial. Levantamento da Suspensão do Prazo da Empreitada
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 2734, de 21/05/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo o levantamento da suspensão do prazo da empreitada referência

CPE 194/2017

—

Construção de Ligações Viárias: Estruturação de Corredor Urbano Entre a Avenida do

Empresário e a Área de Localização Empresarial, adjudicada à firma Duafar

—

Construção Civil e Obras

Públicas, Lda, consignada no dia 01/03/2019 e suspensa no dia 08/04/2019. Da informação consta o
seguinte texto: “No seguimento do pedido de suspensão desta empreitada através de informação interna n.°
2971, de 23 de maio de 2019, aprovada pelo Órgão Executivo, em 21 de junho de 2019, vêm estes serviços
propor o levantamento desta suspensão por se encontrarem reunidas as condições necessárias para o
normal desenvolvimento dos trabalhos”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
autorizar o levantamento da suspensão do prazo da empreitada referência CPE 194/2017— Construção de

Ligações Viárias: Estruturação de Corredor Urbano Entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização
Empresarial, adjudicada à firma Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, consignada no dia

01/03/2019 e suspensa no dia 08/04/201 9.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
Jorge Miguel Frade Magueijo. Certidão de Destaque
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento para emissão de uma certidão de destaque,
apresentado por Jorge Miguel Frade Magueijo, na qualidade de proprietário do prédio situado dentro do
perímetro urbano, no Bairro do Barrocal, inscrito na caderneta predial sob o artigo 34 da secção AO, da
freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
12128/20170214, com a área total de 2202,25 m2. A Parcela a destacar tem a área de 1934,00 m2, com as
seguintes confrontações: norte, rua; sul, Rua Adelino Semedo Barata; nascente, via pública e António
Marques Bento; e poente, Município de Castelo Branco. A Parcela restante fica com a área de 268,25 m2 e
as seguintes confrontações: norte, rua; sul, Jorge Manuel Frade Magueijo; nascente, via publica; e poente,
Jorge Manuel Frade Magueijo. Na listagem do roteiro do processo, em 22/05/2020, os serviços informaram
que, “não se vê inconveniente no deferimento do pedido de destaque solicitado, porquanto o mesmo se
conforma com o disposto no Plano de Pormenor para a zona envolvente da estação ferroviária de Castelo
Branco, publicado no Diário da República, 2. Série

—

n.° 136, de 17 de julho de 2018. Mais se informa que

a presente informação é prestada sob reserva do direito de terceiros”.

Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão de destaque, relativa à
área de 1934,00 m2, a destacardo prédio situado dentro do perímetro urbano, no Bairro do Barrocal, inscrito na
caderneta predial sob o artigo 34 da secção AO, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 12128/20170214, com a área total de 2202,25 m2.
Ponto 6

—

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
6.1. Contraordenação n.° 212020. Raquel Sofia Matias Folgado

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um processo de contraordenação instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coíma, nos termos do n.° 1 do
artigo 91 ,0 do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas.” No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
18/05/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 2/2020, contra a arguida Raquel Sofia Matias Folgado,
com morada na Rua do Mercado, n.° 7, c/v 6000-192 Castelo Branco, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, ‘aos 17 dias do mês de janeiro, do corrente ano de 2020, pelas 09:37 H eu
Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local,
Rua do Mercado, n.° 7, c/v, 6000-192 Castelo Branco, ter a Sr.a Raquel Sofia Matias Folgado, com
residência na Rua do Mercado, n.° 7, dv, 6000-192 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração
(ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 328050 ao cliente n.° 726311, com a água suspensa por falta
de pagamento desde o dia 02/01/2020, com a leitura de 27 m3, constatou-se que o selo de fecho de água
n.° 47719 encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 42 m3. Foi retirado o contador
e o ramal foi selado com o selo n.° 47710. 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
Ata n.° J5I2020, de 5 de Junho
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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 notificada para
o efeito, por carta registada datada de 17 de janeiro de 2020 e rececionada a 09/02/2020, com a ajuda da
PSP local, a arguida não apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto
-

de Notícia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização, o contador encontrava-se
com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2

-

A água foi suspensa

02/01/2020, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 256899, com o valor de 15,60 €, com data limite
de pagamento, 23/1 2/201 9, rececionado no dia 04/12/2019; 3-Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.°
328050 no dia 17/01/2020, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 47719 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 27 m3 quando a água foi suspensa, quando
se fez o serviço de fiscalização o contador apresentava a leitura de 42 m3, comprovando-se desta forma o
consumo de água indevidamente, o contador foi retirado e o ramal selado com o selo n.° 47710; 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.° 2/2020. 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

—

A arguida 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
Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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de Administração e deliberação pelo Senhor Vereador com competência delegada para instrução dos
processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por Despacho n.° 34/2017, do Senhor
Presidente, datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser
notificada: de que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de
20 dias após o seu conhecimento pela arguida (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro); em
caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso a arguida e o Ministério
Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo

91.0

do Regulamento dos

Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicara Raquel Sofia Matias Folgado, arguida no processo de contraordenação n.° 2/2020, 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.
6.2. Contraordenação n.° 312020. João Manuel Fernandes Santos
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um processo de contraordenação instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91 •0 do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do artigo
12.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
18/05/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 3/2020, contra o arguido João Manuel Fernandes Santos,
com morada na

Rua do Muro, n.° 69, 6000-580 Monforte da Beira, foi instaurado o processo

contraordenacional, porquanto, ‘aos 29 dias do mês de janeiro, do corrente ano de 2020, pelas 13:53 H eu
Mário Mateus, prestador de serviço destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua
do Muro, n.° 69, 6000-580 Monforte da Beira, ter o Sr. João Manuel Fernandes Santos, com residência na
Rua do Muro, n.° 69, 6000-580 Monforte da Beira, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o
serviço de fiscalização n.° 329096 ao cliente n.° 678821, com a água suspensa por falta de pagamento

Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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desde o dia 03/12/2019, com a leitura de 119 m3, constatou-se que o selo de fecho de água n.° 49953
encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 120 m3. Foi retirado o contador e o ramal
foi selado com o selo n.° 47351. 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 caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22
000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de
edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da
caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificado para
o efeito, por carta registada datada de 03 de fevereiro de 2020 e rececionada a 06/02/2020, 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 03/12/2019, por falta de pagamento
-

do aviso de corte n.° 255035, com o valor de 18,72 €, com data limite de pagamento, 22/11/2019,
rececionado no dia 05/11/2019; 3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 329096 no dia 29/01/2020,
-

para a morada em apreço, foi detetado que o selo que é colocado por estes Serviços quando executam a
suspensão da água por falta de pagamento, selo n.° 49953, se encontrava violado e a água indevidamente
aberta, o contador apresentava a leitura de 119 m3 quando a água foi suspensa, quando se fez o serviço de
fiscalização o contador apresentava a leitura de 120 m3, comprovando-se desta forma o consumo de água
indevidamente, foi retirado o contador e o ramal selado com o selo n.° 47351; 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.° 3/2020. 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
Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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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

—

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 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 João Manuel Fernandes Santos, arguido no processo de contraordenação n.° 3/2020, 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
MunicípiodeCastelo Branco, publicadoem Diário da República, 2.aSérie n°210, de 31 de outubro de 2018.
Ponto 7— PATRIMÓNIO

7.1. Aquisição Onerosa de Imóveis
7.1.1. Eduardo Afonso. Artigo 15994 Secção P. Rua da Carreira de Tiro

—

Bairro do Valongo.

Castelo Branco

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 13, de 27/05/2020 (n.° de entrada 1 2857, de
27/05/2020) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição de um prédio urbano situado na Rua da Carreira de Tiro

—

Bairro do Valongo, em Castelo Branco,

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 15994, secção P, da freguesia de Castelo Branco e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 11767/20140724, propriedade de Eduardo
Afonso. É proposta a sua aquisição pelo montante de € 30.000,00, livre de quaisquer ónus ou encargos.

Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua da Carreira de Tiro

—

Bairro

do Valongo, em Castelo Branco, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 15994, secção P, da freguesia de
Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 11767/20140724,
propriedade de Eduardo Afonso, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de €30.000,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
7.1.2. Júlio Furtado Beato. Artigo 16296 Secção P. Rua da Carreira de Tiro

—

Bairro do Valongo.

Castelo Branco

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 14, de 27/05/2020 (n.° de entrada 1 2858, de
27/05/2020) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição de um prédio urbano situado na Rua da Carreira de Tiro Bairro do Valongo, em Castelo Branco,
—

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 16296, secção P, da freguesia de Castelo Branco e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 12071/20161018, propriedade de Júlio Furtado
Beato. É proposta a sua aquisição pelo montante de € 30.000,00, livre de quaisquer ónus ou encargos.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/20 13, de 12 de setembro, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua da Carreira de Tiro

—

Bairro

do Valongo, em Castelo Branco, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 16296, secção P, da freguesia de
Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 12071/20161018,
propriedade de Júlio Furtado Beato, livre de quaisquer ánus ou encargos, pelo valor de € 30.000,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
7.2. Posto Territorial da GNR em Tinalhas. Arrendamento de Prédio Urbano

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 12, de 26/05/2020 (n.° de entrada 1 2859, de
27/05/2020), do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para eventual arrendamento de um prédio
situado na Rua do Adro da Igreja, Rés do Chão C2, em Tinalhas, inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 938-D, da freguesia de Tinalhas, propriedade de José Braz Ramos. É proposto o valor mensal de €
125,00 de renda, com a ressalva de que seja junta, ao respetivo contrato, uma declaração do proprietário
autorizando a Câmara Municipal de Castelo Branco, quer a promover obras de adaptação interiores, quer
uma alteração de uso da fração, por forma a permitir a instalação na mesma de um serviço do tipo posto da
Guarda Nacional Republicana.
Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o arrendamento de um prédio situado na
Rua do Adro da Igreja, Rés do Chão 02, em Tinalhas, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 938-D,
da freguesia de Tinalhas, propriedade de José Braz Ramos, pela renda mensal de € 125,00, com a
ressalva de que seja junta ao respetivo contrato, uma declaração do proprietário autorizando a Câmara
Municipal de Castelo Branco, quer a promover obras de adaptação interiores, quer uma alteração de uso da
fração, por forma a permitir a instalação na mesma de um serviço do tipo posto da Guarda Nacional
Republicana.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
o respetivo contrato de arrendamento.
7.3. Mércoles-Restaurante, Restauração, Turismo Rural e Atividades Agrícolas e Silvícolas
Unipessoal Lda. Castelo Branco. Aquisição Graciosa de Parcela de Terreno

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 2, de 16/12/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, registada com o n.° 1 2905, de 01/06/2020, no programa de gestão documental MyDoc,
sobre a cedência gratuita de uma parcela de terreno ao Município, por Mércoles-Restaurante, Restauração,
Turismo Rural e Atividades Agrícolas e Silvícolas Unipessoal Lda, localizada na Rua do Terminal, em
Castelo Branco. Da informação, consta o seguinte texto: “foi condicionante do licenciamento da construção
de uma alteração e ampliação de um edifício (habitação multifamiliar e comércio/serviços) e anexos, sita em
Castelo Branco na Rua do Terminal, a cedência gratuita para o espaço público, de uma parcela de terreno
com a área 1.367,70 m2 do prédio inscrito na matriz predial 1 6445-P e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco sob o n.° 12307/20180516. Todos os trabalhos da área de cedência serão
suportados pelo próprio e terão de estar concluídos aquando do pedido de emissão/autorização de
utilização. Assim, deverá a Ex.ma Câmara deliberar sobre a aceitação da doação, e dar poderes ao Senhor
Presidente ou quem legalmente o substituir para outorgar a respetiva escritura.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/20 13, de 12 de setembro, aprovar a cedência gratuita para o espaço público, de uma parcela de terreno
com a área 1.367,70 m2 do prédio inscrito na matriz predial 1 6445-P e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco sob o n.° 12307/20180516, por Mércoles-Restaurante, Restauração, Turismo
Rural e Atividades Agrícolas e Silvícolas Unipessoal Lda, localizada na Rua do Terminal, em Castelo
Branco.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
Ata n.° 15/2020, de 5 de Junho
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Ponto 8— CONTABILIDADE
8.1. TransferêncialReembolso de Comparticipação FSEIPOISE
—

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 2561 de 12/05/2020 da Unidade de
Planeamento Promoção e Desenvolvimento Económico, relativo à Transferência/Reembolso de
Comparticipação

—

FSE/POISE. Da informação consta o seguinte texto: “Foi creditado o montante de

3.629,87€ na conta bancária da Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN PT50003502220008185473037,
relativo ao adiantamento de 15% do montante do financiamento aprovado para o ano de 2019, referente à
candidatura/operação ‘Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais’, aprovada no âmbito do Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego

—

POISE, do Portugal 2020, com o código de operação ‘POISE

034233-FSE-000036’, conforme correio eletrónico do Balcão 2020, em anexo (anexo 1). A referida
candidatura foi apresentada pelo Município de Castelo Branco, em parceria com a Amato Lusitano
Associação de Desenvolvimento, nos termos definidos no artigo

7,0

—

do Regulamento de Normas Comuns

do FSE (Portaria 60-A/2015, de 2março, na sua redação atual), conforme memorando de entendimento em
anexo (anexo 2), a qual foi aprovada pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego, em 16.01 .201 9, tendo sido celebrado o respetivo Termo de Aceitação em 05.02.2019, conforme
documento em anexo (anexo 3). Acresce referir que, a execução física e financeira da candidatura/projeto
é realizada pelo Município de Castelo Branco e pela Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento.

Assim, o montante agora recebido é repartido pelos beneficiários do seguinte modo: 864,64€ para o
Município de Castelo Branco; 2.765,23€ para a Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento. Face ao
—

exposto, solicita-se a V. Exa. a devida autorização para que o montante de 2.765,23€ seja transferido para
a conta bancária da Amato Lusitano, junto da Caixa Geral de Depósitos, com o seguinte IBAN
‘PT50004541704027884133564’. Mais, informa-se que, o montante relativo ao Município de Castelo Branco
(864,64€), deve permanecer na conta, dado se tratar de um adiantamento.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do montante de € 2.765,23
para depósito na conta bancária da Amato Lusitano, junto da Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN
PT5000454 1704027884133564, referente à candidatura/operação ‘Projeto de Mediadores Municipais e
Interculturais’, aprovada no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego

—

POISE, do

Portugal 2020, com o código de operação POISE-034233-FSE-000036.
8.2. TransferêncialReembolso de Comparticipação

—

FAMI

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 2852 de 26/05/2020 da Unidade de
Planeamento Promoção e Desenvolvimento Económico, relativo à Transferência/Reembolso de
Ata n.° 15/2020, de 5 de Junho
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Comparticipação FAMI. Plano Municipal pata a Integração de Migrantes Castelo Branco. Da informação
—

—

consta o seguinte texto: “foi creditado o montante de 14.866,34€ na conta bancária do Município de Castelo
Branco junto da Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN PT50003502220008708673092, relativo ao
reembolso das despesas do pedido de pagamento n.° 004/2020, referente ao projeto ‘Plano Municipal para
a Integração de Migrantes

—

Castelo Branco’, aprovado pelo FAMI

—

Fundo para o Asilo, a Migração e a

Integração, com o código de projeto ‘PT/2017/FAMI/201’, conforme parecer técnico, em anexo (anexo 1). A
execução física e financeira do projeto é realizada pelo Município de Castelo Branco em parceria com a
Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento. O pedido de reembolso foi realizado pelo montante de
—

20.017,72€, dos quais foram considerados elegíveis 19.821,78€, cujas despesas constantes deste pedido
foram todas realizadas pela Amato Lusitano, conforme listagem das despesas em anexo (anexo 2). Assim,
face ao exposto, solicita-se a V. Exa. a devida autorização, para que o montante de 14.866,34€, seja
transferido para a conta bancária da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, junto da Caixa

Geral de Depósitos, com o seguinte IBAN ‘P150004541704027884133564’.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do montante de € 14.866,34 para
depósito na conta bancária da Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento, junto da Caixa Geral de
—

Depósitos, com o IBAN P150004541704027884133564, relativo ao reembolso das despesas do pedido de
pagamento n.° 004/2020, do ‘Plano Municipal para a Integração de Migrantes
pelo FAMI
8.3.

—

J4•a

—

Castelo Branco’, aprovado

Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, com o código de projeto PT/2017/FAMI/201.
Alteração ao Orçamento e

J4a

às Grandes Opções do PIanoI2O2O

Pelo Senhor Vice-Presidente foram presentes a 14a Alteração ao Orçamento e 14.a às Grandes Opções
do Plano/2020, na despesa, no valor de € 155.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

Pavilhão D, Sito em Cruz da Légua, Freguesia de Benquerenças. Cessão de Posição Contratual.
Cessação de Atividade. Proposta de Arrendamento
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 2935, de 02/06/2020, do Departamento de
Administração Geral, com o seguinte teor: “1. Em 10/03/2015 entre a AFIBB —Associação do Figo da Índia
da Beira Baixa e a firma Martins & Irmão, Lda, foi celebrado um contrato de arrendamento de um pavilhão,
designado por D, sito na Cruz da Légua, Freguesia de Benquerenças, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco sob o número 805 e inscrito na matriz predial urbana número 1869-PavD,
Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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destinado a funcionar como armazém da Associação, pelo valor mensal de € 950,00. (Anexo 1) 2. No dia
28/04/2015 entre a AFIBB, a firma Martins & Irmão, Lda e a Empresa Municipal Terras da Beira Baixa,
EM/SA, foi celebrado um Acordo de Cessão de Posição Contratual em que a Associação cedeu à Empresa
Municipal a posição contratual do arrendamento, tendo a firma proprietária do pavilhão D, dado o seu
consentimento, tendo-se mantido todos os direitos e obrigações do contrato de arrendamento inicial. (Anexo
II) 3. Em 14/10/2019, a Assembleia-Geral da Terras da Beira Baixa EM/SA, aprovou a proposta do Conselho
de Administração de cessação de atividade, liquidação e dissolução da Empresa Municipal, tendo informado
a Câmara Municipal que por sua vez deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal de Castelo Branco
que no dia 23/12/2019 aprovou a respetiva proposta de cessação de atividade, liquidação e dissolução da
Empresa Municipal, tendo liquidado as respetivas rendas mensais ao arrendatário até 31/12/2019, data em
que encerrou contas, para proceder à elaboração do relatório de partilha e liquidação. (Anexo III) 4. No
passado dia 27/05/2020, mediante email, dirigido à ex-Terras da Beira Baixa, EM/SA, vem a firma Martins
& Irmão, Lda expor a situação de que ainda não foram informados, nem da eventual rescisão do contrato,
nem para quem deve ser transmitido o arrendamento do pavilhão em causa, relativamente ao qual se
encontram em dívida 5 meses, de janeiro a maio, no valor de € 950,00 x 5 = €4.750,00. (Anexo IV) 5. Assim,
em face do exposto e salvo melhor opinião, por força da dissolução da Empresa Municipal, sou de opinião
que a Câmara Municipal assuma e autorize o arrendamento do Pavilhão D, o qual se encontra ocupado. 6.
Mais se propõe a celebração de um contrato de arrendamento com a firma proprietária, com efeitos a partir
de janeiro de 2020, data a partir da qual se encontra em dívida o valor mensal de € 950,00.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, por força da dissolução da Terras da Beira Baixa,
EM/SA, assumir e autorizar o arrendamento do Pavilhão D, sito na Cruz da Légua, Freguesia de
Benquerenças, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o número 805 e inscrito
na matriz predial urbana número 1869-PavD, à firma Martins & Irmão, Lda, destinado a funcionar como
armazém da AFIBB

—

Associação do Figo da Índia da Beira Baixa, pelo valor mensal de € 950,00, com

efeitos a partir de janeiro de 2020.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Vice-Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
o contrato de arrendamento assumido.
Ponto 10

—

PAGAMENTOS

Comparticipação de Medicamentos

Por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos
do Regulamento de Comparticipação de Despesas com Medicamentos do Município de Castelo Branco
Ata n.° 1512020, de 5 de Junho
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(publicado em Diário da República, 2. Série n°54—de 18 de março de 2013), liquidar e pagar as despesas
—

de reembolso dos medicamentos seguidamente discriminadas, totalizando o montante de € 9.563,03.
Diamantino Barata Lourenço
Maria Martins Marques
Florentino António Rodrigues Bolas
José Manuel Gamel
João Pedro dos Santos
Maria Brizida Gama
Lúcia Sanches Pereira
Arménio Pereira Tabarra
Gracinda Moura Romão
José Martins
Felícia Morgado Neves Martins
António Luis
Isilda Bispa dos Santos
Carlos de Jesus Mendes
Maria Virgínia Morais Prata
José Paulo Patrocinio de Matos
Maria de Lurdes da Conceição Serra
Dina Rosa Vicente
Maria Emilia Vilela Femandes
Isilda Beirão
Maria Odete Martins Mendes
Manuel Sequeira Pereira
Maria Angelina de Jesus Nunes
Otília Veríssimo dos Santos Correia
José Maria de Carvalho Correia
Maria José Vieira Rodrigues
dite Lopes Poças de Sousa
Fausto Candeias da Silva
Maria Eugénia Tomaz Pires da Silva
Maria Guilhermina da Silva
Joaquina Maria
Angelina Marques
Maria da Silva Salavessa
Maria do Rosário
Emilia de Jesus
Isilda Pires Freire
Maria Amélia C. Pires Antunes Ribeiro
Maria Susete Martins Almeida
João Nunes Lourenço
Manuel António
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Otilia Sousa
Francisco Miranda Alves
Maria da Conceição Agostinho
Maria Suzete Nunes
Joaquina Maria Florenço
André Marques Serrasqueiro
Ermelinda Augusto
Conceição Nunes
Noémia Rosa Patrício
Maria Júlia Antunes Ribeiro
Maria do Carmo Gama SainfAubyn
Maria Prazeres Antunes
Eugénio Lopes Luís

79,89€
44,62€
15,17€
19,75€
49,19€
8,91 €
25,52€
5,81 €
21,02€
40,52€
56,43€
14,81 €
23,65€
25,16€
10,52€
7,17€
6,29€
9,64€
28,24€
31,29€
52,55€
52,16€
37,56€
30,89€
29,54€
42,70€
43,03€
11,09€
23,69€
73,55€
28,44€
77,23€
41,93€
78,63€
135,48€
143,20€
152,39€
22,85€
87,14€
8,05€
77,81€
9,91 €
49,39€
29,11 €
6,45€
25,34€
11,87€
69,61 €
2,57€
39,53€
52,76€
83,38€
55,88€
49,03€
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Maria Catarina
Saudade Morgado Dias Damas
António Damas
Maria José
Delminda Amélia Roque
Luís dos Ramos Simão
Maria dos Anjos Nunes Conceição Esteves
Valentim Jesus Esteves
José Jerónimo
Emidio Rodrigues Martins
Gregória Milheiro Barroso
José Aristides do Espírito Santo Novo
Rosa de Jesus Martins
Maria de Jesus Catarina
Maria da Conceição Rodrigues Ramalho
Cecilia Joaquim Marques Luis
Maria José Duarte
Maria da Conceição Afonso Rodrigues Cruz
José André Lalanda Rodrigues da Cruz
Maria da Conceição Firmino
lsmael Gonçalves
Mariana de Jesus dos Santos
Maria da Conceição Duarte Canhoto
Manuel Machado da Trindade Canhoto
António Afonso Lopes Rodrigues
Leonor Maria Mendes
Maria das Neves Marques
Maria Antónia Ferreira de Freitas Rolo
Maria da Conceição dos Santos
Inês Pires Correia
Augusta Mateus
Gracinda Roque Afonso Martins
João Ribeiro Martins
Maria dos Anjos Fernandes Marques Alves
Isabel Maria Antunes Dias
Teresa de Jesus Santos Marques Farromba
Josefa da Conceição Esteves Lourenço
Maria de Lurdes dos Santos
Marcelo dos Reis
Feliciana da Costa Mileu Ambrósio
Rosária de Jesus Cristóvão
Assunção Duarte Figueira
Maria do Carmo Milheiro Mendes dos Santos
José dos Santos Rito
Ilda Augusta Ramalho
Emilia Rodrigues Gonçalves
José Roque Gonçalves
Silvia Maria Ribeiro
Ermelindo Manuel Casimiro
Maria da Conceição
Isabel Reis Lopes Sordo
Isolina Marques Caldeira
Maria de Lourdes dos Reis e Silva Duarte
Luciano Candeias Duarte

8,91 €
14,75€
33,44€
51,15€
17,68€
16,87€
102,27€
244,34€
199,84€
12,83€
41,66€
25,07€
51,72€
32,29€
12,57€
28,63€
12,08€
12,10€
27,56€
63,66€
6,14€
37,46€
18,67€
24,20€
7,76€
85,43€
29,44€
34,19€
12,29€
69,20€
28,51 €
21,96€
12,65€
9,68€
3,69€
11,33€
87,68€
16,92€
52,09€
40,45€
57,25€
56,70€
33,77€
60,61 €
21,19€
18,98€
22,11€
77,09€
162,39€
82,49€
5,36€
21,05€
72,05€
87,88€

Maria Rosália Rodrigues
João Afonso
Maria José dos Santos Marques
Maria José Vaz
José Terroa Bicho
Maria da Conceição Lopes
Maria Odete Castelo de Oliveira
Manuel Duarte Semião
João Nunes Lourenço
Margarida Jesus Moura Amaral
Manha Manuela Salgueiro
João António Martins
Rafael da Cruz Silva
Celeste Maria Rodrigues Mateus
Adélia Gonçalves dos Santos
Maria Amélia Rosa Campos Ginja
Visitação Mendes Coelho Fonseca
Emília Rosa de Campos Ginja
Maria Natália Lourenço
José Pedro Nunes da Silva
Maria Rosa Dias Freire
Etelvira Barata Pires
Maria José Gregório Micaelo Sousa
Simão Sousa Barata
Benedita Trindade da Cruz
Lúcia da Conceição Pereira Beirão
Adriano Dias Beirão
Maria Elisabete Penedo Gil Martins
Maria Carolina Martins Nunes
Ana Pires Marques Cajado
Ana Maria Duarte Paulo Amoroso
Lurdes Nunes Teodoro Peres
Leopoldina Ressurreição da Silva
Helena Rodrigues
João Rodrigues Ribeiro
Emilia de Jesus dos Reis
António da Silva Luís
Maria Alice Jesus Baltazar Batista
Angelina Martins Gomes
António Martins Afonso
Palmira Conceição Mendes Lopes
Amadeu Nunes
Maria de Lurdes Marques
José Antunes
Joaquim José de Oliveira Amorim
Ascensão da Conceição Gaspar
Joaquim José
Maria Adelaide Batista Leão Santos
Joaquim dos Santos
Maria Pires Gonçalves
Simão Gonçalves Calmeiro
Maria Helena Gama Salavessa
Carminda de Jesus André
Maria da Glória Beirão Dias Barata

13,37€
12,50€
18,42€
12,55€
12,27€
15,17 €
30,63€
188,32€
12,71 €
28,75€
57,14€
26,10€
26,56€
66,23€
13,13€
63,32€
16,01 €
174,95€
43,06€
39,17€
101,04€
41,17€
76,57€
7,72€
301,22€
43,58€
11,03€
11,10€
24,70€
116,90 €
34,78€
182,72€
63,36€
25,43€
20,42€
17,95€
20,30€
21,65€
2,48€
20,62€
5,58€
156,35€
23,31€
10,62 €
23,52€
117,90€
3,62€
44,19€
22,59€
54,83€
20,43€
4,70€
36,49€
8,72€
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Maria Emilia Roque
Domingos Esteves Pires
Ana Conceição Henriques
Maria Vicência Diabão
Aurélio Mateus
Silvina de Jesus Roque
João Rodrigues Martins
Maria José Ramalhinho Santos Bráz
Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva
Maria da Luz Carvalho Henriques
Maria Nabais de Jesus Farinha
Salete Maria
Helena da Ascenção Mendes Barreto
José Carlos Gonçalves de Sousa
Jaquelina Maria Antunes
Simão Francisco Lourenço
Silvina Braz Gonçalves
Maria da Luz Inácio
Albino Moreira

Ponto 11

—

45,56€
10,18€
202,27€
17,73€
34,12€
28,18€
89,76€
4,67€
8,51 €
16,50€
14,76€
34,82€
50,06€
34,05€
125,30€
84,30€
9,22€
69,41 €
68,58€

Perpétua da Conceição Couchinho
Maria Benedita dos Santos Sequeira
Maria Izilda dos Santos
Francisco dos Santos Lopes
Juliana Rosa Soares Conceição
Maria da Conceição dos Santos Proença
Pedro Carvalho
Mário dos Santos Marques
Maria José Esteves Pires Duarte
António Infante Mendes Amaral
Afonso Eusébio dos Santos
Maria José Mariano da Rosa
Joaquina Maria Duarte dos Santos
Maria Lúcia Pires Esteves
Maria Adelaide Oliveira Lalanda da Silva
Herminia de Jesus Ferreira Cabeças
José Salvado Ferreira
Maria Custódia Messias
Maria Luisa Pires Afonso Rodrigues

33,00€ Maria de Jesus Martins Afonso
158,12€ Francisco Lourenço Rodrigues
5,63€ Guilhermina Maria Ribeiro Mateus
57,38€ Maria de Lurdes Arrenega Paiva
10,73€ Maria Amélia da Conceição
5,78€ Manuel Vilela Roxo
5,83€ Maria Emilia Natividade Vai Pinto
18,20€ José Fradique Pinto
24,64€ Joaquina Morgado Lopes
34,18€ Maria do Carmo Coelho Galante
47,93€ Maria Irene Mendes Pinheiro
25,02€ Maria Guilhermina 5. Ramalho
52,41 € José Ramalho
91,78€ Maria Madalena dos Santos Duarte
99,43€ António Craveiro Duarte
25,88€ José Joaquim Antunes
31,04€ Adolfo César de Jesus Morgado
77,48€ Quitéria Bernardo Semião
7,65€ António Semião André Silvestre

22,30€
30,98€
23,36€
51,75€
36,01 €
23,53€
16,29€
13,18€
30,29€
25,64€
34,98€
42,17€
80,80€
23,28€
15,45€
35,54€
32,19€
37,65€
23,44€

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Vice-Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 4 de junho:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 37.436.798,42
€4.047,61

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 Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram 9 horas
e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai

r ssinada pelo Senhor Vice-Presidente e por mim,

Francisco José Alveirinho Correia, que a secretariei.
O Vice-Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 15/2020, de 5 de Junho
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