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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

EDITAL n.° 59/2020
JosÉ AUGUSTO RODRGUES ALVEs, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco
CONVOCA, nos termos da alínea n), do n.° 1, do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, uma
reunião extraordinária da Câmara Municipal, a funcionar no Salão Nobre dos Paços do Município, dia 11
de setembro de 2020, pelas 1 7:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1

—

Transferências Correntes
1.1 Associação de Festas da Lardosa
1.2 Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo
1.3 Cáritas Interparoquial de Castelo Branco
1.4 Associação de Ciclismo da Beira Interior. Anulação de deliberação

Ponto 2— Contratos Interadministrativos
2.1 Junta de Freguesia de Santo André das Tojeiras
2.2 Junta de Freguesia de Louríçal do Campo. Anulação de deliberação
Ponto 3

—

Requalificação da Zona Compreendida entre o Mercado Municipal de Alcains, Largo de St°.
António, Avenida 12 de Novembro e estrada de 5. Domingos, em Alcains. Repartição de
Encargos Plurianuais

Ponto 4- Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana na Cidade de Castelo Branco. Reclamações.
Proposta de aprovação
Ponto 5— Herdade Moinhos do Ocresa, Lda. Pedido de Parecer de Emparcelamento Rural
Ponto 6— Contas Finais de Empreitada
6.1 Reabilitação da ex-E.N. 112 no troço compreendido entre o Salgueiro do Campo e o limite
6.2 Requalíficação da ex-E.N. 18 entre Alcains e Lardosa (limite do Concelho)
6.3 Construção de Pavilhão Industrial
Ponto 7 Cedência de Terrenos para o Domínio Publico
—

7.1 Abel Gonçalves Fernandes
7.2 Arca dos Animais Farming & Spa, Ida
—
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7.3 António Gonçalves Roque Gonçalves e Ana Maria Roque Gonçalves dos Santos
7.4 Alcídio Leal e mulher Maria da Conceição da Costa Alves
Ponto 8

Associação de Ciclismo da Beira Interior. Licenciamento da Prova. Ratificação

-

Ponto 9

Participação Variável no IRS. Definição da Percentagem de IRS a cobrar relativamente aos

-

Rendimentos de 2021
Ponto 10 Imposto Municipal sobre Imóveis Taxa de IMI para o ano de 2021
-

Pontol 1
Ponto 12

—

—

Imposto Municipal sobre Imóveis

—

—

Dedução fixa por número de Dependentes

Proposta de Promoção e Implementação das Medidas de Apoio à Família no Domínio da
Educação

Ponto 13

—

Serviços Municipalizados de Castelo Branco. Empreitada de “Renovação e melhoria das
infraestruturas e obras complementares do Bairro da Cruz do Montalvão Poente

—

Castelo

Branco”. Abertura de Procedimento Concursal
Para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado nos lugares públicos do
costume.

74,f,_.L__SL.

Eeu,

--—-_,Diretordo Departamento

de Administração Geral, o tbscrevi.

Paços do Município de Castelo Branco, 8 de setembro 2020
O Presidente da Câm a unicipal

José Augusto odrigues Alves

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°25
(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município, foi
convocada a Câmara Municipal em reunião extraordinária, sob a Presidência do Senhor Presidente José
Augusto Rodrigues Alves, estando presentes o Senhor Vice-Presidente, Jorge Manuel Carrega Pio e os
Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares,
Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco
José Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 17 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes do Edital n.° 59/2020, de 8 de setembro.
Ponto 1

—

Transferências Correntes (alíneas o) ou u) do n.° 1 do artígo 33.° da Lei n.° 75/20 13, de 12 de
setembro)

1.1. Associação de Festas da Lardosa
Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 2.706,00, à Associação de Festas da Lardosa, destinado a comparticipar o
desenvolvimento das suas atividades durante o ano de 2020.

1.2. Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo
Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 653,75, à Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo, destinado a
comparticipar a realização das Jornadas Etno-Folclóricas.

1.3. Cáritas Interparoquial de Castelo Branco
Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 80.000,00, à Cáritas Interparoquial de Castelo Branco, destinado ao
desenvolvimento das suas atividades durante o ano de 2020.
1.4. Associação de Ciclismo da Beira Interior (Anulação da Deliberação Tomada em Reunião de
Câmara de Dia 07/02/2020, sob o Ponto 2.1.2. Associação de Ciclismo da Beira Interior, da Ordem
de Trabalho)
Ata n.° 2512020, de 11 de Setembro
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Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, anular a
deliberação de dia 07/02/2020, tomada sob o Ponto 2.1.2. Associação de Ciclismo da Beira Interior, da
ordem de trabalho, relativa à atribuição de um subsídio de € 10.000,00, à Associação de Ciclismo da Beira
Interior, para comparticipar a organização da II Prova da Taça de Portugal na Categoria de Juniores
Masculinos (17/18 Anos), edição de 2020. Por motivo de a prova não se realizar, atendendo à pandemia
Sars-CoV-2 (Covid-19), a Associação de Ciclismo da Beira Interior promoverá a restituição do montante de
€ 10.000,00, pago em 13/03/2020.
Ponto 2— Contratos Interadministrativos
2.1. Junta de Freguesia de Santo André das Tojeiras
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6397, de 08/09/2020, do Departamento de
Administração Geral, que se transcreve: “1
obras no seu edifício. 2

—

—

A Freguesia de Cebolais de Cima e Retaxo pretende efetuar

Considerando que nos termos da alínea j), do n.° 1, do artigo 25.° da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio às
freguesias no quadro da promoção e salvaguarda da articulação dos interesses próprios das populações.
3

—

Assim, em face do exposto, e nos termos da alínea m), do n.° 1 do artigo 33°, da Lei n.° 75/2013, de

12 de setembro, não se vê inconveniente que a Câmara Municipal aprove o apoio de 10.472,80€, à Junta
de Freguesia de Santo André das Tojeiras, 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”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a celebração de um contrato
interadministrativo com a Junta de Freguesia de Santo André das Tojeiras, que estabelece a transferência
da verba de € 10.472,80, no âmbito das obras a realizar no seu edifício sede, 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 aprovação, nos termos da
alínea k) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro e dar poderes ao Senhor Presidente
ou a quem legalmente o substitua para assinar o contrato interadministrativo, após aprovação pelo Órgão
Deliberativo, no valor de € 10472,80.

2.2. Junta de Freguesia de Louriçal do Campo. (Anulação da Deliberação Tomada em Reunião de
Câmara de Dia 15/06/2020, sob o Ponto 6.3. Junta de Freguesia de Louriçaldo Campo. Adaptação do
Edifício Sede da Junta de Freguesia a Espaço Cidadão, da Ordem de Trabalho)
Ata n.° 25/2020, de 11 de Setembro

Página 2116

ç
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

LL’

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, anular a
deliberação de dia 15/06/2020, sob o Ponto 6.3. Junta de Freguesia de Louriçai do Campo. Adaptação do
Edifício Sede da Junta de Freguesia a Espaço Cidadão, da ordem de trabalho, relativa à celebração de um
contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia de Louriçal do Campo, para a transferência da verba
de € 140.470,04 (IVA incluído à taxa em vigor), destinada à realização de obras de adaptação do edifício
sede da freguesia para acolhimento do serviço Espaço de Cidadão, nos termos da alínea m) do n.° 1 do
artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, por motivo do edifício ser propriedade do Município,
devendo, por isso, a obra decorrer a cargo da Câmara Municipal.
Mais deliberou, remeter a presente proposta à Assembleia Municipal para efeitos de anulação da
deliberação tomada em sessão de Assembleia Municipal, de 29/06/2020, nos termos da alínea k) do n.° 1
do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 3

—

Requalificação da Zona Compreendida Entre o Mercado Municipal de Alcains, Largo de
Santo António, Avenida 12 de Novembro e Estrada de São Domingos, em Alcains e
Requalificação da Quinta Pires Marques. Repartição de Encargos Plurianuais

Este ponto retirado da ordem de trabalhos.
Ponto 4— Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana na Cidade de Castelo Branco.
Reclamações. Proposta de Aprovação
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 16, de 03/09/2020, do Diretor do Departamento
Técnico Operacional, sobre os Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana na Cidade de Castelo
Branco: Reclamações apresentadas na área abrangida pelo Plano de Pormenor das Zonas ZUE-Y e ZUE
J (Quinta da Torre/Quinta da Granja) que foi publicado no Diário da República, 1 Série B, n.° 192, de 21 de
agosto de 2000; Declaração em conforme a implementação do projeto Eixos Cicláveis Prioritários da
Mobilidade Urbana na Cidade de Castelo Branco constitui um Instrumento Estratégico para a Cidade de
Castelo Branco e que, por isso, se reveste de Interesse Público Municipal. Da informação consta a proposta
que se transcreve: “Considerando que as reclamações apresentadas por três munícipes relativas ao projeto
Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana na Cidade de Castelo Branco, na área abrang ida pelo Plano
de Pormenor das Zonas ZUE-Y e ZUE-J (Quinta da Torre/Quinta da Granja) que foi publicado no Diário da
República, 1 Série B, n.° 192, de2l de agosto de 2000, não configuram, de acordo com o parecer jurídico da
Ex.ma Professora Doutora Fernanda Paula Oliveira, Docente na Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, especialista em direito do urbanismo, uma violação quer do citado plano quer do loteamento;
Considerando que a execução do projeto Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana na Cidade de
Ata n.° 25/2020, de 11 de Setembro
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Castelo Branco abrange uma significativa parte da cidade, sendo por esse motivo considerado um
instrumento estratégico que define uma ação de desenvolvimento concertada para a globalidade da cidade
no que a esta matéria diz respeito; Considerando que o projeto Eixos Cicláveís Prioritários da Mobilidade
Urbana na Cidade de Castelo Branco tem como objetivos gerais, tal com é referido pelos respetivos autores,
melhorar a rede de acessos e criar alternativas de circulação para contribuir para uma mobilidade urbana mais
sustentável, que permitirá a poupança de recursos, a melhoria do meio ambiente e a promoção de hábitos
de vida mais saudáveis para a população local e visitantes; Considerando que questões da natureza similar
poderão ser eventualmente suscitadas por outros munícipes residentes noutras zonas da cidade;
Considerando que o projeto Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana na Cidade de Castelo Branco
se enquadra na prossecução das atribuições municipais em matéria de transportes e comunicações e
ordenamento do território e urbanismo, estabelecidas nas alíneas c) e n) do n.° 2 do artigo 23.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, lei que estabelece o regime jurídico das autarquias locais; Considerando que a
citada lei expressa no seu artigo 4.° que ‘a prossecução das atribuições e o exercício das competências das
autarquias locais devem respeitar os princípios da prossecução do interesse público e da proteção dos
direitos e interesses dos cidadãos’ e expressa no seu artigo 25°, relativo às competências de apreciação e
fiscalização da Assembleia Municipal, o seguinte: ‘n.° 1, h) Aprovar os planos e demais instrumentos
estratégicos necessários á prossecução das atribuições do município; n.° 2k) Pronunciar-se e deliberar sobre
todos os assuntos que visem a prossecução das atríbuíções do município,’ Considerando que o
reconhecimento do interesse público e das opções estratégicas são da competência da Assembleia Municipal
e que, salvo melhor opinião, deve ser aquele Órgão a decidir sobre quão importante é a implementação de
uma rede de ciclovia na cidade, isto é, decidir sobre se tem interesse público para o futuro da cidade a
construção de uma ciclovia capaz de satisfazer os objetivo enunciados pelos autores do projeto (e que
foram transcritos para o corpo da presente informação), pese embora os constrangimentos, restrições e
limitações de utilização que tal construção irá impor numa vasta área pública da cidade. Propõe-se que em
reunião da Câmara Municipal, e com vista à remessa à Assembleia Municipal, por força da alínea ccc) do
n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, seja deliberado o seguinte: Aprovar, na
generalidade, o projeto Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana na Cidade de Castelo Branco,
Instrumento Estratégico que define uma ação de desenvolvimento concertada para a globalidade da Cidade
de Castelo Branco; Submeter o processo à Assembleia Municipal para que tal Órgão se possa pronunciar
sobre esta questão no sentido de, se assim o entender, declarar que a implementação do projeto Eixos
Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana na Cidade de Castelo Branco constitui um Instrumento
Estratégico para a Cidade de Castelo Branco e que, por isso, se reveste de Interesse Público Municipal”.
Ata n.° 2512020, de 11 de Setembro
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Veread res do PSD,
aprovar, na generalidade, o projeto Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana na Cidade de
Castelo Branco, Instrumento Estratégico que define uma ação de desenvolvimento concertada para a
globalidade da Cidade de Castelo Branco.
Mais deliberou, por força da alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
submeter o processo à Assembleia Municipal para que tal Órgão se possa pronunciar sobre esta questão
no sentido de, se assim o entender, declarar que a implementação do projeto Eixos Cicláveis Prioritários
da Mobilidade Urbana na Cidade de Castelo Branco constitui um Instrumento Estratégico para a Cidade de
Castelo Branco e que, por isso, se reveste de Interesse Público Municipal.
Ponto 5— Herdade Moinhos do Ocresa, Lda. Pedido de Parecer de Emparcelamento Rural (Alínea
b) dos n.°s 2 e 3 do Artigo 51.° da Lei n.° 11112015, de 27 de Agosto)
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Vera Martins

—

Solicitadora, em

nome de André Filipe Ramos Pires Manteigas, gerente da sociedade Herdade Moinhos do Ocreza, Lda,
para emissão de “parecer favorável ao emparcelamento rural para isenção de imposto municipal sobre
transmissões e imposto de selo a quando da aquisição dos prédios rústicos inscritos na matriz sob os
artigos 3.° da secção AH com a área de 6,408 ha, e artigo 39.° da secção AH com a área de 0,996 ha,
ambos da freguesia de Salgueiro do Campo, confinantes com o prédio rústico da empresa Herdade
Moinhos do Ocreza, Lda, inscrito da matriz sob o artigo 17.° da secção AH”. No programa de gestão
documental MyDoc, em 03/09/2020, os serviços informaram o seguinte: “A alínea b) do n.° 2 do artigo

51.0

do Decreto-Lei n.° 111/2015, de 27 de agosto, na sua atual redação, prevê a isenção de emolumentos
todos os atos e contratos necessários à realização das operações de emparcelamento rural, bem como o
registo de todos os direitos e ónus incidentes sobre os novos prédios rústicos daí resultantes, para a
aquisição de prédio rústico confinante com prédio da mesma natureza, propriedade do adquirente, se a
aquisição contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração; A portaria n.° 219/2016, de 9 de
agosto, fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações agrícolas, no caso da
Beira Baixa, para terrenos de regadio em 30 ha e para terrenos de sequeiro em 60 ha; A Direção Regional
de Agricultura e Pescas do Centro, através do ofício n.° 5852DRAPC, de 28/08/2020, informa que os
prédios em questão são de sequeiro e que o emparcelamento destas áreas contribuem para melhorar a
estrutura fundiária da exploração em causa, e que o requerido obedece aos requisitos legais acima
mencionados e regulamentares desta matéria. Face ao exposto julga-se de emitir parecer favorável ao
emparcelamento solicitado”.
Ata n.° 2512020, de 11 de Setembro
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A Câmara Municípal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao emparcelamento rural para
isenção de imposto municipal sobre transmissões e imposto de selo a quando da aquisição dos prédios
rústicos inscritos na matriz sob os artigos 3.° da secção AH com a área de 6,408 ha, e artigo 39.° da
secção AH com a área de 0,996 ha, ambos da freguesia de Salgueiro do Campo, confinantes com o prédio
rústico da empresa Herdade Moinhos do Ocreza, Lda, inscrito da matriz sob o artigo 17.° da secção AH,
nos termos da alínea b) dos n.°s 2 e 3 do artigo 51.0 da Lei n.° 111/2015, de 27 de agosto.
Ponto 6— Contas Finais de Empreitada
6.1. Reabilitação da ex-E.N. 112 no Troço Compreendido Entre o Salgueiro do Campo e o Limite
do Concelho. Retificação de Valor

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4417, de 08/09/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, sobre a conta final da empreitada de Reabilitação da ex-E.N. 112 no
Troço Compreendido Entre o Salgueiro do Campo e o Limite do Concelho, cujo texto se transcreve: “A
revisão de preços é calculada através de uma forma polinômica, onde estão implícitas várias variáveis,
cujos índices são da responsabilidade do IMPIC

—

Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da

Construção e são publicado em Diário da Republica, II Série. Não obstante esta factualidade
ocasionalmente aquele instituto tem necessidade de proceder a algumas retificações, os quais
determinam valores diferentes dos inicialmente calculados. Ora, no seguimento do Aviso (extrato) n.°
6275/2020, publicado no Diário da República n.° 74/2020, Série II de dia 15 de abril de 2020, veem
estes serviços informar que da nova situação, efetuado o cálculo com os índices retificados resulta o valor
de

—

86.079,40 € (menos oitenta e seis mil, setenta e nove euros e quarenta cêntimos). Tendo presente

que em 14 de janeiro de 2019, foi elaborada a conta final em que a revisão de preços definitiva tinha o
valor apurado de —110.866,29€ (menos cento e dez mil, oitocentos e sessenta e seis euros e vinte e nove
cêntimos), deverá assim proceder-se ao devido acerto caso o adjudicatário já tenha liquidado o valor
anterior. Assim para os devidos efeitos e no cumprimento dos artigos 399°, 400.° e 401 0 do CCP, junto se
envia a conta final da empreitada em epígrafe, para que se possa proceder à respetiva aprovação, pelos
motivos anteriormente referidos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, para os efeitos e no cumprimento dos artigos 399.°,
400.° e 401.0 do CCP, retificar a conta final da empreitada de Reabilitação da ex-E.N. 112 no Troço
Compreendido Entre o Salgueiro do Campo e o Limite do Concelho, elaborada em 14 de janeiro de 2019 e
autorizar o acerto do valor, para o montante de —86.079,40 € (menos oitenta e seis mil, setenta e nove
euros e quarenta cêntimos), da responsabilidade do IMPIC
Ata n.° 2512020, de 11 de Setembro

—

Instituto dos Mercados Públicos do
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Imobiliário e da Construção, no seguimento do Aviso (extrato) n.° 6275/2020, publicado no Diário da
República n.° 74/2020, Série II de dia 15 de abril de 2020.
62. Requalificação da ex-E.N. 18 Entre Alcains eLardosa (Limite do Concelho). Retificação de Valor
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4418, de 08/09/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, sobre a conta final da empreitada de Requalilicação da ex-E.N. 18 Entre
Alcains e Lardosa (Limite do Concelho), cujo texto se transcreve: “A revisão de preços é calculada através
de uma forma polinômica, onde estão implícitas várias variáveis, cujos índices são da responsabilidade do
IMPIC

—

Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção e são publicados em Diário da

Republica, II Série. Não obstante esta factualidade ocasionalmente aquele instituto tem necessidade de
proceder a algumas retificações, os quais determinam valores diferentes dos inicialmente calculados. Ora,
no seguimento do Aviso (extrato) n.° 6275/2020, publicado no Diário da República n.° 74/2020, Série II de
dia 15 de abril de 2020, veem estes serviços informar que da nova situação, efetuado o cálculo com os
índices retificados resulta o valor de —88.586,40 € (menos oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis
euros e quarenta cêntimos). lendo presente que em 3 de maio de 2018, foi elaborada a conta final em
que a revisão de preços definitiva tinha o valor apurado de

—

105.571,93 € (menos cento e cinco mil,

quinhentos e setenta e um euros e noventa e três cêntimos), deverá assim proceder-se ao devido acerto
caso o adjudicatário já tenha liquidado o valor anterior. Assim para os devidos efeitos e no cumprimento
dos artigos 399°, 400.° e 401.0 do CCP, junto se envia a conta final da empreitada em epígrafe, para que
se possa proceder à respetiva aprovação, pelos motivos anteriormente referidos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, para os efeitos e no cumprimento dos artigos

3990,

400.° e 401.0 do CCP, retificar a conta final da empreitada de Requalificação da ex-E.N. 18 Entre Alcains e
Lardosa (Limite do Concelho), elaborada em 3 de maio de 2018 e autorizar o acerto do valor, para o
montante de

—

88.586,40 € (menos oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis euros e quarenta

cêntimos), da responsabilidade do IMPIC

—

Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da

Construção, no seguimento do Aviso (extrato) n.° 6275/2020, publicado no Diário da República n.°
74/2020, Série II de dia 15 de abril de 2020.
6.3. Construção de Pavilhão Industrial
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4416, de 08/09/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos

3990,

400.° e 401.0

do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada de Construção
Ata n.° 2512020, de 11 de Setembro
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de Pavilhão Industrial, adjudicada à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Os

trabalhos realizados totalizaram o montante de € 976.441,81, mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram
trabalhos a menos no valor de € 48.396,01, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao valor de
adjudicação de € 1.024.837,82, mais IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final empreitada Construção de
Pavilhão Industrial, adjudicada à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, cujos

trabalhos realizados totalizaram o montante de € 976.441,81, mais IVA à taxa legal em vigor e
evidenciaram trabalhos a menos no valor de € 48.396,01, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao
valor de adjudicação de € 1.024.837,82, mais IVA à taxa legal em vigor.
Ponto 7

—

Cedência de Terrenos para o Domínio Público

7.1. Abel Gonçalves Fernandes

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 9, de 04/09/2020, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, sobre a cedência de uma parcela de terreno ao Município, por Abel Gonçalves
Fernandes. Da informação, consta o seguinte texto: “Foi condicionante do licenciamento de construção de
um muro de vedação no ‘Covão’

—

Tojeiras, freguesia de Santo André das Tojeiras, a cedência gratuita,

com a área de 216 m2 para o domínio público municipal resultante do alargamento da via pública. O
prédio confronta a Norte: com caminho; a Sul: com António José Roque e herdeiros de José Ribeiro
Roque; a Nascente: com caminho e a Poente: com herdeiros de José Almeida Martins, Leandro Martins de
Jesus e outro a desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo
Branco sob o 8417/20170818 e inscrito na matriz n.° 2531-P

—

natureza: urbana. 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.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa para o domínio público, promovida por Abel

Gonçalves Fernandes, de uma parcela de terreno com a área de 216 m2, a desanexar do prédio inscrito
na matriz predial urbana n.° 2531-P e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob
o n.° 8417/20170818.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.

Ata n.° 2512020, de 11 de Setembro
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7.2. Arca dos Animaïs

—

Farming & Spa, LUa

(}f’

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7, de 18/08/2020, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, registada com o n.° 1 4336, de 03/09/2020, no programa de gestão documental MyDoc,
sobre a cedência de uma parcela de terreno ao Município, por Arca dos Animais Farming & Spa, Lda. Da
—

informação, consta o seguinte texto: “Foi condicionante do licenciamento de ampliação de um edifício para
turismo em espaço rural, no ‘Sítio da Ribeirinha’ na freguesia de Cafede a cedência gratuita, com a área
de 49,70 m2 para o domínio público municipal resultante do alargamento da via pública e criação de uma
bolsa de estacionamento público. O prédio confronta a Norte: com Herdeiros de Simão Trigueiros; a Sul:
com Manuel Tristão Simões Coutinho; a Nascente: com Caminho Público e a Poente: com Ribeirinha a
desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o
520/1 9070514 e inscrito na matriz n.° 4

—

natureza: rústica e 1212-P

—

natureza: urbana. 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.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa para o domínio público, promovida por Arca
dos Animais

—

Farming & Spa, Lda, de uma parcela de terreno com a área de 49,70 m2, a desanexar do

prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o 520/1 9070514 e
inscrito na matriz n.° 4—natureza: rústica e 1212-P natureza: urbana.
—

Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
7.3. António Roque Gonçalves e Ana Maria Roque Gonçalves dos Santos
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 8, de 18/08/2020, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, registada com o n.° 1 4335, de 03/09/2020, no programa de gestão documental MyDoc,
sobre a cedência de uma parcela de terreno ao Município, por António Roque Gonçalves e Ana Maria
Roque Gonçalves dos Santos. Da informação, consta o seguinte texto: “Foi condicionante do
licenciamento de construção de um muro de vedação e de uma legalização de uma arrecadação, na Rua
da Carreira de Tiro em Castelo Branco, a cedência gratuita, com a área de 38,20 m2 para o domínio
público municipal resultante do alargamento da via pública. O prédio confronta a Norte e Sul: com rua; a
Nascente: com João Manuel Barata dos Santos e a Poente: com João Correia Cabaço a desanexar do
prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o 12443/20190911 e
inscrito na matriz n.° 7707

—

natureza: urbana. Assim, deverá a Ex.ma Câmara deliberar sobre a aceitação
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Página 9116

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
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.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa para o domínio público, promovida por
António Roque Gonçalves e Ana Maria Roque Gonçalves dos Santos, de uma parcela de terreno com a
área de 38,20 m2, a desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo
Branco sob o 12443/20190911 e inscrito na matriz n.° 7707- natureza: urbana.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
7.4. Alcídio Leal e Maria da Conceição da Costa Alves
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6, de 11/08/2020, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, registada com o n.° 1 4337, de 03/09/2020, no programa de gestão documental MyDoc,
sobre a cedência de uma parcela de terreno ao Município, por Alcídio Leal e Maria da Conceição da Costa
Alves. Da informação, consta o seguinte texto: “A requerimento dos proprietàrios, julga-se de anuir a
cedência gratuita para o espaço público de uma parcela de terreno com a área de 380 m2, correspondente
ao prédio inscrito na matriz n.° 7386, sito na Rua da Circunvalação em Castelo Branco. Assim, deverá a
Ex,ma Câmara Municipal deliberar sobre a aceitação da doação e dar poderes ao Senhor Presidente ou a
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.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa para o domínio público, promovida por
Alcídio Leal e Maria da Conceição da Costa Alves, de uma parcela de terreno com a área de 380 m2,
correspondente ao prédio inscrito na matriz n.° 7386, sito na Rua da Circunvalação 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.
Ponto 8 Associação de Ciclismo da Beira Interior. Licenciamento de Prova. Ratificação
—

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da Associação de Ciclismo da Beira Interior, para
a realização da prova de ciclismo Rampa Município de Castelo Branco, no dia 6 de setembro de 2020. No
programa de gestão documental MyDoc, pelo Gabinete Jurídico, em 04/09/2020, foi exarada o seguinte
parecer: “Antes de mais, deve referir-se que a autorização para a realização de provas desportivas na via
pública, obedece ao regime do Decreto-Regulamentar n.° 2-A/2005, de 24 de março, carece de ser
Ata n.° 25/2020, de 11 de Setembro
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requerida com a antecedência mínima de 30 dias (podendo ser de 60 dias se a provZtrrer em mais o
que um concelho), nos termos do artigo 11.0 do diploma referido. Não foi dado cumprimento ao prazo, uma
vez que a prova se deverá realizar no próximo dia 6 e o requerimento deu entrada nos serviços no
passado dia 4. A autorização da prova é uma competência da Câmara Municipal, nos termos do n.° 1 do
artigo 8.°, e não é delegável, pelo que tem de ser concedida por deliberação do órgão Executivo. Porém,
dada a proximidade da realização da prova, pode ser a autorização concedida por Despacho do Senhor
Presidente da Câmara, se assim o entender, desde que seja submetido a ratificação na próxima reunião
da Câmara Municipal, ao abrigo do n.° 3 do artigo 35.° do Anexo à Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
lendo os serviços verificado já os documentos que integram o requerimento, resta apreciar a necessidade
ou não de apresentação de um plano de contingência para a realização da prova. A existência de um
plano de contingência é exigível em todas as instalações ou infraestruturas onde decorra a prática de
atividades desportivas, por força do Decreto-Lei n.° 10-N2020, de 13 de março, na redação atual.
Considerando que a atividade é realizada ao ar livre e no espaço público, recai sobre a entidade
organizadora do evento a responsabilidade por garantir o cumprimento das normas da DGS,
designadamente as que constam da Orientação n.° 36/2020, de 25/08/2020. Assim, deverá por exemplo
assegurar que todos os envolvidos na organização, colaboradores e participantes, têm conhecimento das
medidas de prevenção, higiene, segurança, e que dão cumprimento às orientações da DGS, podendo
considerar a assinatura pelos participantes de um termo de responsabilidade, etc. Porém, não estão
atribuídas à Câmara Municipal quaisquer competências de fiscalização nesta matéria (vd. artigo 5.° do
Decreto-Lei n.° 28-B/2020, de 26 de junho), nem o regime que regula a atribuição de autorização para a
realização da prova, impõe quaisquer condicionalismos decorrentes da situação excecional de pandemia”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho de autorização do Senhor
Presidente para a realização da prova de ciclismo Rampa Município de Castelo Branco, no dia 6 de
setembro de 2020, a requerimento da Associação de Ciclismo da Beira Interior.
Ponto 9— Participação Variável no IRS. Definição da Percentagem a Cobrar Relativamente aos
Rendimentos de 2021
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: “1. A Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, que
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Este normativo
dispõe no n.° 1 do artigo 26.° que, os Municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até
5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos
rendimentos do ano imediatamente anterior calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções
previstas no n.° 1 do artigo 78.° do Código do IRS. 2. A participação referida no número anterior depende
Ata n.° 2512020, de 11 de Setembro
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de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo município, a qual é comunicada por via
eletrónica pela respetiva câmara municipal à Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior
àquele a que respeitam os rendimentos. 3. Na ausência de deliberação ou de comunicação referida no
número anterior, o município tem direito a uma participação de 5% no IRS. 4. Caso a percentagem
deliberada pelo município seja inferior à taxa máxima definida no n.° 1, o produto da diferença de taxas e a
coleta líquida é considerado como dedução à coleta do IRS. a favor do sujeito passivo, relativo aos
rendimentos do ano imediatamente anterior àquele a que respeita a participação variável referida no n.° 1,
desde que a respetiva liquidação tenha sido feita com base em declaração apresentada dentro do prazo
legal e com os elementos nela constantes. Assim, deverá o Município deliberar sobre a participação
variável de IRS a aplicar aos rendimentos de IRS de 2021, a qual poderá variar entre 0% e 5%”.
Pelos Senhores Vereadores do PSD foi presente a seguinte declaração de voto: “No que concerne

ao ponto da Ordem de Trabalhos ‘Participação Variável Municipal no IRS

—

Definição da Percentagem a

Cobrar de IRS a cobrar relativamente aos Rendimentos de 2021’ os vereadores eleitos pelo PSD votam
contra. O voto contra fundamenta-se da seguinte forma: 1. O atual executivo socialista continua a dar
prioridade, na sua ação governativa, às obras de betão. No nosso entendimento a prioridade deveria
refletir uma opção pelas pessoas que se poderia traduzir, entre outras políticas, na devolução de 2% do
IRS. A nossa proposta é moderada já que é menos de metade do legalmente estabelecido; 2. Esta
devolução de 2% do IRS aos residentes no concelho de Castelo Branco justifica-se, ainda, pelo facto do
nosso concelho apresentar um índice do poder de compra abaixo da média nacional; 3. Mais, não seria
esta devolução de 2% do IRS que iria por em causa a sustentabilidade financeira do Município que dispõe
de milhões de euros em aplicações financeiras; 4. Sublinhamos, ainda, que um número muito elevado de
Municípios já devolve a totalidade ou uma parte do IRS aos seus concidadãos. Aliás, alguns deles muito
próximos de Castelo Branco, sob um ponto de vista geográfico; 5. Terminamos destacando, que nas
presentes circunstâncias, as famílias registam uma quebra dos seus rendimentos e esta via, da devolução
de uma parte do IRS, seria uma forma de esbater dificuldades económicas e financeiras”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
fixar em 5% a participação variável do Município de Castelo Branco no Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares (lRS), nos termos previstos no n.° 1 do artigo 26.0 da Lei n°73/2013, de 3 de setembro.
Mais deliberou remeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, para posterior
comunicação, nos termos do n.° 2 do artigo 26.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, à Autoridade
Tributária e Aduaneira.
Ata n.° 25/2020, de 11 de Setembro
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Ponto JO

—

Imposto Municipal Sobre Imóveis Fixação de Taxa a Aplicar no Ano de 202Í
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: “De acordo com o n.° 5 do artigo 1 12.° do
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), os Municípios, mediante deliberação da Assembleia
Municipal, podem fixar a taxa a aplicar aos prédios urbanos, podendo esta ser fixada por freguesia, dentro
dos limites definidos na alínea c) do n.° ido artigo 112.° do CIMI (de 0,3% a 0,45%) podendo esta ser
fixada por freguesia e com as reduções, minorações e majorações previstas nos números 6 a 12 do artigo
112.° do CIMI. Neste sentido, propõe-se que a Câmara Municipal delibere e submeta à aprovação da
Assembleia Municipal o seguinte: Prédios Urbanos. Taxa do imposto municipal sobre imóveis para o ano
2021

—

Prédios Urbanos (alínea c) do n.° 1 do artigo 1 12.° do CIMI): A taxa deverá fixar-se entre 0,3% e

0,45%. Mais se informa que, nos termos do n.° 14 do artigo 112.° do CIMI, as deliberações da Assembleia
Municipal referidas no referente artigo devem ser comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, por
transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima referida na
alínea c) do n.° 1, caso as comunicações não sejam recebidas até 31 de dezembro”.
Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte Declaração de Voto: “No que concerne
ao ponto da Ordem de Trabalhos ‘Imposto Municipal sobre Imóveis

—

Taxa de IMI para o ano 2021’ os

vereadores eleitos pelo PSD votam contra. O voto contra fundamenta-se da seguinte forma: 1. O atual
executivo socialista continua a dar prioridade, na sua ação governativa, às obras de betão. No nosso
entendimento a prioridade deveria refletir uma opção pelas pessoas que se poderia traduzir, entre outras
políticas, na redução de 30% no IMI para todos aqueles que residem nas freguesias rurais do nosso
Concelho; 2. Esta redução de 30% do MI para as freguesias rurais está inclusivamente prevista na própria
lei

—

Código do IMI; 3. Muito se fala e apregoa em favor da coesão e sustentabilidade territorial. Pois bem,

a redução em 30% do Ml para todos aqueles que residem nas freguesias rurais seria mais que um
simples sinal, era uma forma de minimizar as despesas do seu orçamento familiar; 4. Terminamos
destacando, que nas presentes circunstâncias, as famílias registam uma quebra dos seus rendimentos e
esta via, da devolução de uma parte do IRS, seria uma forma de esbater dificuldades económicas e
financeiras”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
fixar a taxa de IMI de 0,3%, a aplicar aos Prédios Urbanos, no Município de Castelo Branco, no ano 2021,
nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 1 i2.° do CIMI.
Deliberou ainda, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, para posterior
comunicação, nos termos do n.° 14 do artigo ii 2.° do CIMI, à Autoridade Tributária e Aduaneira.
Ata n.° 25/2020, de 11 de Setembro
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Ponto 11

—

Imposto Municipal Sobre Imóveis

—

Dedução Fixa por Número de Dependentes

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: “Conforme previsto no n.° ido artigo 112°-A
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), os Municípios podem fixar uma dedução fixa a que
respeita o imposto, mediante deliberação da Assembleia Municipal, a aplicar ao prédio urbano destinado a
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente
afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do IRS compõem o
respetivo agregado familiar. A dedução é estabelecida pela referida Lei em função do número de
dependentes, nos seguintes valores:
Número de dependentes a cargo

Dedução fixa (em €)

1

20

2

40

3oumais

70

Neste sentido, propõe-se que a Câmara Municipal delibere e submeta à aprovação da Assembleia
Municipal o seguinte assunto: IMI Familiar. Dedução fixa atendendo ao número de dependentes (n.° 1 do
artigo 1 12°-A do ClMl). Mais se informa que, nos termos do n.° 2 do artigo 1 12°-A e n.° 14 do artigo 1 12.°
do CIMI, as deliberações da Assembleia Municipal referidas nos citados artigos devem ser comunicadas à
Autoridade Tributária e Aduaneira, até 31 de dezembro, por transmissão eletrónica de dados, para
vigorarem no ano seguinte.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as deduções fixas de € 20,00, no caso de um
dependente a cargo, de € 40,00, no caso de dois dependentes a cargo e de € 70,00, no caso de três ou
mais dependentes a cargo, a aplicar aos prédios de sujeitos passivos com dependentes a cargo (IMI
Familiar), no Município de Castelo Branco, nos termos do n.° 1 do artigo 1 12.°-A do CIMI.
Deliberou ainda, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, para posterior
comunicação, nos termos do n.° 2 do artigo 112°-A e do n.° 14 do artigo 112.° do CIMI, à Autoridade
Tributária e Aduaneira.
Ponto 12— Proposta de Promoção e Implementação de Medidas de Apoio à Família no Domínio da
Educação

Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta de Promoção e Implementação de Medidas
de Apoio à Família no Domínio da Educação: Considerando que, o Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de
janeiro, na redação dada pela Decreto-Lei n.° 84/201 9, de 28 de junho, veio concretizar a transferência de
Ata n.° 2512020, de 11 de Setembro
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competências para os órgãos municipais no domínio da educação, operada pelos artigos 11.0 e 31.0 da Lei
n.° 50/2018, de 16 de agosto; Nos termos do n.° 1 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, a Câmara

Municipal pode delegar no diretor do agrupamento de escolas ou escola não agregada, as competências
previstas neste diploma legal, designadamente no que respeita à promoção e implementação das medidas
de apoio à família, decorrentes do artigo 39.° do diploma em apreço; Por razões operacionais, existem
vantagens em delegar nos Senhores Diretores dos Agrupamentos de Escolas da área do Município de
Castelo Branco, as competências em matéria de promoção e dinamização das medidas de apoio à família,
que garantam uma escola a tempo inteiro, com destaque para as atividades de enriquecimento escolar.
Assim, proponho que a Câmara Municipal, no exercício da competência concedida pelo n.° 1 do artigo 4.°
do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, delibere delegar no Senhor Diretor do Agrupamento de
Escolas Nuno Álvares, no Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, no Senhor Diretor
do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva e na Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas José
Sanches e São Vicente da Beira, a competência que lhe está atribuída pelo alínea e) do artigo 39.° do
mesmo diploma legal, para promoção e implementação das medidas de apoio à família, designadamente:
Atividades de enriquecimento curricular no

1.0

ciclo do ensino básico, de caráter facultativo e de natureza

emínentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios desportivo,
artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e de voluntariado e da
dimensão europeia da educação. Para efeitos do exercício das competências agora delegadas, será
desenvolvida, considerando as necessidades dos alunos e das famílias, a formação e o perfil dos
profissionais que as asseguram e os recursos materiais e imateriais disponíveis. A supervisão pedagógica
e a avaliação das atividades de enriquecimento curricular caberão ao conselho pedagógico de cada
agrupamento de escolas. Paços do Município de Castelo Branco, 10 de setembro do 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no exercício da competência concedida pelo n.° 1 do
artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, aprovar a delegação da competência que lhe está
atribuída pela alínea e) do artigo 39°, do mesmo diploma legal, para promoção e implementação das
medidas de apoio à família, no Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, no Senhor
Diretor do Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, no Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas
Afonso de Paiva e na Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas José Sanches e São Vicente da
Beira.
Mais deliberou, que a supervisão pedagógica e a avaliação das atividades de enriquecimento curricular
caberão ao conselho pedagógico de cada agrupamento de escolas.

Ata n.° 25/2020, de 11 de Setembro
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—

Serviços Municipalizados de Castelo Branco. Empreitada de Renovação e Melhoria das
lnfraestruturas e das Obras Complementares do Bairro Cruz de Montalvão Poente

—

Castelo Branco. Proposta de Abertura de Procedimento Concursal e Aprovação de
Minuta do Modelo de Anúncio para Publicação no ORE

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, exarado nos termos do n.° 1 do artigo 36.° do Código de Contratação Pública, conjugado
com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, para autorização de
abertura do procedimento concursal público da empreitada de Renovação e Melhoria das lnfraestruturas e
das Obras Complementares do Bairro Cruz de Monta/vão Poente

—

Castelo Branco, estimada no preço

base de € 1 .292.274,97 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e a aprovação da minuta do modelo do
respetivo anúncio para publicação no Diário da República Eletrónico (DRE).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 36.° do Código de
Contratação Pública, conjugado com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de
junho, autorizar a abertura do procedimento concursal público da empreitada de Renovação e Melhoria
das lnftaestruturas e das Obras Complementares do Bairro Cruz de Monta/vão Poente

—

Castelo Branco,

estimada no preço base de € 1.292.274,97 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor).

Mais deliberou, autorizar a respetiva despesa, 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.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

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

produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião eram 17 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a ecre ariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
Ata n.° 2512020, de 11 de Sete
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