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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA —23 OUTUBRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

EDITAL n.° 6812020

JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES ALVES, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco

CONVOCA, nos termos da alínea n), do n.° 1, do artigo 35.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, uma

reunião extraordinária da Câmara Municipal, a funcionar no Salão Nobre dos Paços do Município, dia 23
de outubro de 2020, pelas 9:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. Transferência
Corrente

—

Ponto 2

Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança nos Parques de Estacionamento do
Município, Museu Cargaleiro e Zona de Mercados e Feiras na Quinta Pires Marques e de
Ligação à Central de Receção e Monitorização de Alarmes de Diversas Instalações, Pelo
Período de Dois Anos. Ação de Contencioso Pré-Contratual. Proposta de Alteração à
Segunda Modificação Contratual de Serviços-a-Mais para o Contrato Atual

—

Ponto 3

Retificação e Alargamento da Estrada de Partida. Proposta de Adjudicação do Procedimento
Concursal, Nomeação do Gestor de Contrato e Aprovação da Minuta do Contrato

—

Ponto 4

—

Empreitadas Adjudicadas à Firma João de Sousa Baltasar, SA. Revisões de Preços Negativas

Ponto 5— Requalificação da Quinta Pires Marques. Plano de Segurança e Saúde e Nomeação de Fiscal
da Empreitada
Ponto 6

—

Ponto 7
Ponto 8
Ponto 9

—

—

—

Ponto 10

Manuel Pinheiro Coutinho Vaz Preto. Lousa. Certidão de Destaque
Nelson Barata Baltazar. Alcains. Requerimento de Isenção de Pagamento de Taxas de
Licença de Construção
Aquisição Onerosa de Parcela de Prédio Rústico em Malpica do Tejo. Manuel Louro Torrado
Atribuição de Preço a Obra Literária Patrocinada pelo Município. Travessia, de Cristina
Rodrigues
—

Transferência/Reembolso de Comparticipação FAMI. Plano Municipal para a Integração
de Migrantes Castelo Branco. Projeto n.° PT/201 7/FAMI/201. Pedido de Pagamento n.°
005/2020
—

—

Ponto 11

—

Transferência/Reembolso de Comparticipação FAMI. Plano Municipal para a Integração
de Migrantes Castelo Branco. Projeto n.° PT/201 7/FAMI/201. Pedido de Pagamento n.°
006/2020
—

—

Ponto 12

—

Propostas de Abertura de Procedimentos para Elaboração de Regulamentos Municipais

12.1. Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento
12.2. Regulamento de Apoio ao Associativismo
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Ponto 13

—

Farmácias do Município. Proposta de Escalas de Turnos para o Ano Civil 2021

Para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado nos lugares públicos do
costume.
E eu,
de Administração Geral, o síascrevi.

7

Diretor do Departamento

Paços do Município de Castelo Branco, 20 de outubro 2020

O

José Augusto Rodrigues Alves

11
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ATA N.°29
(n.° 1 do Migo 57. °da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos,
Roberto António Reixa Nabais.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes do Edital n.° 68/2020, de 20 de outubro.

Ponto 1

—

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. Transferência
Corrente (alíneas o) ou u) do n.° 1 do artigo 33.° da Lein.° 75/2013, de 12 de setembro)

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir, para a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, a quantia de € 15.430,00,
destinada a comparticipar financeiramente a presença de uma brigada de bombeiros constituída de três
operacionais e um veículo adaptado ao serviço de aeródromo no Aeródromo Municipal de Castelo Branco,
no período de 16 de outubro até 31 de março de 2020.

Ponto 2— Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança nos Parques de Estacionamento do
Município, Museu Cargaleiro e Zona de Mercados e Feiras na Quinta Pires Marques e de
Ligação à Central de Receção e Monitorização de Alarmes de Diversas Instalações, Pelo
Período de Dois Anos. Ação de Contencioso Pré-Contratual. Proposta de Alteração à
Segunda Modificação Contratual de Serviços-a-Mais para o Contrato Atual
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4891, de 01/10/2020, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, sobre a Aquisição de Setviços de Vigilância e Segurança nos Parques de
Estacionamento do Município, Museu Cargaleiro e Zona de Mercados e Feiras na Quinta Pires Marques e
de Ligação à Central de Receção e Monitorízação de Alarmes de Diversas Instalações, Pelo Período de
Dois Anos. Ação de Contencioso Pré-Contratual. Proposta de Alteração à Segunda Modificação Contratual
de Serviços-a-Mais para o Contrato Atual. Da informação constam as propostas exaradas dos pontos 18 e
Ata n.° 2912020, de 23 de Outubro
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19: “Ponto 18— a. Proceder ao reequilíbrio financeiro do contrato, pelos motivos constantes dos pontos 6 a
10, no valor de 38.639,77€, acrescidos do Iva à taxa legal em vigor; e b. A elaboração de uma segunda
modificação contratual, pelo valor de 73.368,47€, correspondente a 19,93% do total do contrato, e
prevendo os valores das atualizações anteriormente mencionadas, por um período de mais 3 meses, até à
conclusão do procedimento contratual em curso (CPI $ 160/2020), até novembro de 2020. No total, as
duas modificações contratuais perfazem um total 134.697,90€, correspondentes a 36,60% do contrato
inicial, com efeitos a 28/08/2020”. Ponto 19

—

“No entanto, e tendo em consideração que alguns valores

referentes à situação do reequilíbrio financeiro do contrato já se encontrarem pagos, pelo compromisso n.°
730/1/2018, propõe-se que seja autorizado o reforço deste compromisso, no valor de 137.770,14€
(38.639,77€

+

IVA + 73.368,47€

+

IVA) para honrar as situações descritas anteriormente”.

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
proceder ao reequilíbrio financeiro do contrato no valor de € 38.639,77, acrescidos do Iva à taxa legal em
vigor e elaborar uma segunda modificação contratual, pelo valor de € 73.368,47, correspondente a 19,93%
do total do contrato, e prevendo os valores das atualizações anteriormente mencionadas, por um período
de mais 3 meses, até à conclusão do procedimento contratual em curso (CPI $ 160/2020), até novembro
de 2020, sendo que as duas modificações contratuais perfazem um total € 134.697,90, correspondentes a
36,60% do contrato inicial, com efeitos a 28/08/2020.
Mais deliberou, autorizar o reforço do compromisso, no valor de € 137.770,14 (€ 38.639,77
€73.368,47
Ponto 3

—

+

+

IVA

+

IVA).

Retificação e Alargamento da Estrada de Partida. Proposta de Adjudicação do
Procedimento Concursal, Nomeação do Gestor de Contrato e Aprovação da Minuta do
Contrato

Pelo Senhor Presidente foram presentes as propostas de adjudicação, nomeação de gestor de
contrato, e minuta de contrato, do procedimento concursal referência CP E 127/2020

—

Retificação e

Alargamento da Estrada de Partida. É proposto: adjudicar o procedimento concursal à empresa
Diamantino Jorge & Filhos, SA, pelo valor de € 889.309,70, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo
33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do n.° ido artigo 18.° do DecretoLei n.° 197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 76.° do Código dos Contrato Público
(CCP); nomear a técnica superior, Margarida Figueiredo Afonso Azevedo, como gestora do respetivo
contrato, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e pata os
Ata n.° 2912020, de 23 de Outubro
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efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP; aprovar o relatório final, para os efeitos previstos no artigo

148.° do CCP; e aprovar a minuta de contrato inclusa, para os efeitos prëvistos no artigo 98.° do CCP.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar o procedimento concursal referência CP E
127/2020

—

Retificação e Alargamento da Estrada de Partida, à empresa Diamantino Jorge & Filhos, SA,

pelo valor de € 889.309,70, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de
setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
para os efeitos previstos no artigo 76.° do CCP.
Mais deliberou, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP, nomear a técnica superior, Margarida Figueiredo
Afonso Azevedo, como gestora do respetivo contrato, bem como aprovar a minuta do contrato, para os
efeitos previstos no artigo

98.0

do CCP.

Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substítua, para outorgar o
respetivo contrato.
Ponto 4— Empreitadas Adjudicadas à Firma João de Sousa Baltasar, SA. Revisões de Preços
Negativas
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5077, de 14/10/2020, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, com o seguinte texto: “Resposta ao ofício n.° 6688, de 25/08/2020, da
empresa João de Sousa Baltasar, SA. Considerando que: 1. O Município de Castelo Branco notificou,
através do ofício n.° 3522, datado de 10/07/2020, a empresa João de Sousa Baltasar, SA, relativamente
ao montante em dívida das Revisões de Preços Negativas (anexo 1); 2. A empresa João de Sousa
Baltasar, SA, respondeu ao citado ofício, no dia 25/08/2020 (ofício MyDoc n.° 6688), a informar que a
empresa pagará integralmente os créditos a favor do Município, nas condições previstas no Plano de
Revitalização, no entanto informa que o valor indicado no ofício não está correto, pois de acordo coma
análise apurada, o montante global não é no valor de 274.786,30€, mas sim no montante global de
206.200,60€

+

IVA o que perfaz o valor de 218.572,64€ (Anexo II); 3. Estes valores foram confirmados

pela Divisão de Obras, Equipamentos e lnfraestruturas, em 24/09/2020, conforme movimento efetuado no
MyDoc n.° 6688, de 25/08/2020, derivados de um último cálculo da revisão de preços (Ver anexo II); 4.
Sobre este assunto, e especificamente sobre a obra Requalíficação da ex-E.N. 18 entre Alcains e Lardosa
(Limite do Concelho’ o signatário já havia, elaborado a informação n.° 183, de 11/01/2019 (Anexo III), no
qual propunha que se acionasse a garantia bancária prestada pela empresa, procedimento que se propõe
Ata n.° 2912020, de 23 de Outubro
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para as restantes empreitadas a seguir indicadas e pelos seguintes fundamentos: a) O regime jurídico da
revisão de preços dos contratos de empreitada de obra pública tem a sua consagração nos artigos 300.° e
382.° do CCP e na lei especial, designadamente o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro; b) Está em
causa um instituto que visa atualizar o preço consoante as modificações que, com o tempo,
previsivelmente, se verifiquem nos custos da empreitada; c) O direito à revisão de preços, que tanto pode
atuar a favor do conttaente particular, como a favor da Administração, em função do sentido que tenha em
cada caso a variação dos preços, constitui um direito de ordem pública, visando repor uma maior justiça
na retribuição dos valores da empreitada; d) Conforme se referiu, a revisão de preços está regulada por
um diploma especial, o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, ao qual se deve atender em primeiro lugar;
e) O artigo 1Z.° do referido diploma estabelece que, o pagamento das revisões de preços deverá ser
efetuado no prazo máximo de 44 dias, contados a partir das situações previstas nas alíneas a), b) ou c) do
referido artigo; f) O artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, prevê ainda a possibilidade da
aplicação de juros de mora, se o pagamento for efetuado além do prazo previsto no ponto anterior; g)
Sobre a questão em apreço, e não obstante a situação económica e social que aquela empresa
representa para este concelho teremos de atender ao princípio da legalidade e seguir os procedimentos
que os instrumentos legais dispõem sobre a matéria. 5. Assim, propomos que sejam acionadas as
seguintes garantias bancárias, pelos valores ainda remanescentes, conforme determina o Acórdão do TCA
Sul, n.° 08906/1 2, de 05/06/2014, da Secção: CA-2.° Juízo (Anexo IV), devendo o valor restante da revisão
de preços negativa, ser reclamado pelo Município ao Administrador de Insolvência nomeado no Processo
Especial de Revitalização da empresa João de Sousa Baltasar, SA; 6. Listagem das empreitadas e dos
valores remanescentes das garantias bancárias (Anexo V). Resumo do Anexo V:
Valor em Dívida das Revisões
de Preços Negativas

Designaçao da Empreitada

Valor
Remanescente

Qualificação da Praceta da Sobreira e Arruamentos
Envolventes

26.175 60€

+

IVA

8.298 17€

Reabilitação da ex-EN 1 12 no Troço compreendido Entre
Salgueiro do campo e o Limite do concelho CP E 24/2015

86 079 40€

+

IVA

74 889 1 2€

construção e conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e
Florestais: Beneficiação e Pavimentação do Caminho Rural de
Ligação Entre a EM 525 e o Lugar de Tripeiro CP E 153/2015

4.708,10€

IVA

16.387,09€

—

.

+

—

Construção e Conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e
Florestais: Pavimentação de Caminhos na Freguesia de
Almaceda

Ata n.° 2912020, de 23 de Outubro
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IVA
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Requalificação da Ex. EN 18 Entre Alcains e Lardosa (Limíte do
Concelho) CP E 96/2015

8858640€

+

IVA

6909373€

206.200,60€

+

IVA

172.072,04€

—

TOTAIS

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, acionar as garantias bancárias constantes do quadro
transcrito sobre estas linhas pelos valores ainda remanescentes, conforme determina o Acórdão do lOA
Sul, n.° 08906/1 2, de 05/06/2014, da Secção: CA-2.° Juízo (Anexo IV), devendo o valor restante da revisão
de preços negativa ser reclamado pelo Município ao Administrador de Insolvência nomeado no Processo
Especial de Revitalização da empresa João de Sousa Baltasar, SA.
Ponto 5

—

Requalificação da Quinta Pires Marques. Aprovação de Plano de Segurança e Saúde e
Nomeação de Fiscal da Empreitada

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5151, de 19/10/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, elaborada segundo o teor que se transcreve: “tendo estes serviços
tomado conhecimento do Plano de Segurança e Saúde a implementar na empreitada em epígrafe e
estando a sua elaboração prevista e de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro,
considera-se que o mesmo respeita as condições necessárias para ser aceite pelo dono de obra. Ainda no
âmbito da obra em epígrafe, e dando satisfação aos requisitos estabelecidos n.° 4 do artigo 305.° e n.° 2
do artigo 344.° do Código dos Contratos Públicos, estes serviços vem propor que a fiscalização seja
diretamente realizada pela técnica superior Margarida Figueiredo Afonso Azevedo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde a implementar
na empreitada de Requalíficação da QuInta Pires Marques, de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003, de
29 de outubro e nomear, como fiscal da obra, diretamente fiscalizada pela autarquia, a técnica superior
Margarida Figueiredo Afonso Azevedo, nos termos do n.° 4 do artigo 305.° e do n.° 2 do artigo 344.° do
Código dos Contratos Públicos.
Ponto 6— Manuel Pinheiro Coutinho Vaz Preto. Lousa. Certidão de Destaque
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para emissão de uma certidão de destaque,
apresentado por Manuel Pinheiro Coutinho Vaz Preto, na qualidade de proprietária do prédio situado
dentro do perímetro urbano, na Quinta de São Sebastião, inscrito na caderneta predial sob o artigo 2,
secção F-F1, da Freguesia de Lousa (extinta) e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo
Branco sob o n.° 895, com a área total de 6.018.994,00 m2. A Parcela a destacar tem a área de 2.325,55

Ata n.° 2912020, de 23 de Outubro
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m2, com as seguintes confrontações: norte, Manuel Pinheiro Coutinho Vaz Preto; sul, Rua da Cabine;
nascente, escola; e poente, Manuel Pinheiro Coutinho Vaz Preto. A Parcela restante fica com a área de
6.016.668,45 m2 e as seguintes confrontações: norte, Estrada Nacional 233; sul, Estrada do Alto da
Lousa; nascente, ribeiro; e poente, Estrada Nacional 233. Na listagem do roteiro do processo, em
15/10/2020, os serviços informaram que, “não se vê, do ponto de vista legal, nada que obste ao
deferimento do requerido”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão de destaque, relativa
área de 2.325,55 m2, a destacar do prédio situado dentro do perímetro urbano, na Quinta de São
Sebastião, inscrito na caderneta predial sob o artigo 2, secção F-F1, da Freguesia de Lousa (extinta) e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 895, com a área total de
6.018.994,00 m2.
Ponto 7

—

Nelson Barata Baltazar. Processo Referência LE-EDI 18212020. Alcaíns. Requerimento de
Isenção de Pagamento de Taxas de Licença de Construção. Aquisição Onerosa de
Terreno e Indemnização ao Munícipe

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento de Nelson Barata Baltazar, para isenção de
pagamento de taxas e de outras receitas municipais, relativo ao processo com a referência LE-EDI
182/2020

—

Construção de Garagem. No sistema de gestão documental MyDoc, os serviços exararam a

seguinte informação, em 16/10/2020: “Confirma-se que deu entrada um processo com a referência LE-EDI
182/2020 para a construção de uma garagem, obtendo parecer desfavorável por se justificar em termos
urbanísticos a implementação de um novo alinhamento, opinião também expressa pela Junta de Freguesia
de Alcains. Tal posição decorre igualmente por se tratar de uma pequena área de cedência para o espaço
público, que não põe em causa a construção de uma garagem. No entanto e em função das solicitações
do requerente e considerando salvo melhor opinião que é desproporcionado o custo adicional que o
requerente irá ter, julga-se de informar: Relativamente à isenção do pagamento de taxas, não se vê
viabilidade para tal isenção, porquanto tal solução não se encontra prevista na tabela de taxas do
Município; Relativamente aos custos associados à cedência de terreno com a escritura, julgam-se
pertinentes alguns dos argumentos aduzidos. Assim, tendo em atenção os custos agravados pela
demolição e construção de novo muro recuado, (com a consequente melhoria da visibilidade, segurança
rodoviária, dos peões e melhor enquadramento urbanístico), julga-se de dever propor superiormente a
eventual aceitação dos seguintes encargos pelo município: Execução do passeio e lancil na via pública;
Adquirir o terreno por um valor estimado de 50€/m2x6m2=300€. Indemnizar o requerente em 50% do valor

Ata n.° 29I2020, de 23 de Outubro
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(

estimado da execução de um muro equivalente ao existente (e partindo do pressuposto de recuperar as
pedras existentes) no montante de 1 Omlx2m de alturax60€/m2x50%=600€”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não isentar Nelson Barata Baltazar do pagamento de
taxas e de outras receitas municipais, relativo ao processo com a referência LE-EDI 182/2020

—

Construção de Garagem.
Mais deliberou, autorizar a aquisição da área de terreno pelo valor estimado em € 300,00 e dar poderes
ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar a respetiva escritura de compra e
venda.
Deliberou ainda, indemnizar o requerente em 50% do valor estimado da execução do muro no
montante de € 600,00.
Ponto 8 Aquisição Onerosa de Parcela de Prédio Rústico em Malpica do Tejo. Manuel Louro Torrado
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5136, de 16/10/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, de onde consta o seguinte texto: “Na sequência de decisão judicial
condenando a Junta de Freguesia de Malpica do Tejo no sentido de proceder à restituição da área
ocupada pelo Caminho Municipal 1257 e reposição dos muros existentes, torna-se necessário resolver a
situação do troço de via do referido caminho. Para permitir corporizar tal decisão judicial, a Câmara
Municipal de Castelo Branco, desenvolveu um projeto com a retificação daquele troço, sendo que para
assegurar as adequadas condições de segurança e circulação viária, verifica-se a necessidade de adquirir
uma parcela de terreno com a área de 2.500,00 m2 do prédio inscrito na matriz sob o artigo 27.° da secção
5, da Freguesia de Malpica do Tejo, que pertence a Manuel Louro Torrado, parcela essa que se situa a
norte do antigo caminho. Neste contexto e face aos valores normalmente praticados na zona para este tipo
de aquisições, propõe-se a aquisição da citada parcela por 1.500,00 €, o que significa cerca de 0,60 €/m2.
Deverá ser feita escritura para o domínio público da autarquia.”
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 uma parcela de terreno com a área de
2.500,00 m2 do prédio inscrito na matriz sob o artigo 27.° da secção 5, da Freguesia de Malpica do
Tejo, que pertence a Manuel Louro Torrado, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de €
1.500,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
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Ponto 9— Atribuição de Preço a Catálogo Patrocinado pelo Município. Travessia, de Cristina
Rodrigues
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5130, de 16/10/2020, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, propondo a venda ao público do catálogo Travessia, de Cristina
Rodrigues, edição 2020, patrocinado pelo Município, pelo preço de € 42,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea cc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a venda ao público do catálogo Travessia, de Cristina Rodrigues,

edição 2020, patrocinado pelo Município, pelo preço de € 42,00.
Ponto 10

—

TransferêncialReembolso de Comparticipação FAMI. Plano Municipal para a
—

Integração de Migrantes Castelo Branco. Projeto n.° PTI2OI7IFAMII2OI. Pedido de
—

Pagamento n.° 00512020
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4964 de 07/10/2020 da Unidade de Planeamento
Promoção e Desenvolvimento Económico, relativo à Transferência/Reembolso de Comparticipação
FAMI. Plano Municipal pára a Integração de Migrantes

—

—

Castelo Branco. Da informação consta o seguinte

texto: “Foi creditado o montante de 11.517,03€ na conta bancária do Município de Castelo Branco junto da
Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN P150003502220008708673092, relativo ao reembolso das
despesas do pedido de pagamento n.° 005/2020, 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

21.092,86€, dos quais foram considerados elegíveis 15.356,04€, cujas despesas constantes deste pedido
de reembolso foram todas realizadas pelo Município de Castelo Branco e pela Amato Lusitano, conforme
listagem das despesas em anexo (anexo 2). O montante creditado é repartido pelas entidades executores
do seguinte modo: 1.799,64€ para Município de Castelo Branco; 9.717,39€ para a Amato Lusitano. Assim,
face ao exposto, solicita-se a V. Exa. a devida autorização, para que o montante de 9.717,39€, seja
transferido para a conta bancária da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, junto da Caixa

Geral de Depósitos, com o seguinte IBAN ‘P150004541704027884133564’. Por outro lado, e
considerando que as despesas realizadas pelo Município já se encontram pagas, solicita-se a V. Exa.
autorização para que se proceda à transferência dos 1 .799,64€ para a conta bancária do Município, junto
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da Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN P150003502220000308693088, para fazer face aos
pagamentos efetuados”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar os depósitos das quantias de € 9.717,39, na
conta bancária da Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento, IBAN PT50004541 704027884133564
—

e de € 1.799,64, na conta bancária do Município, IBAN PT50003502220000308693088, ambos da Caixa
Geral de Depósitos, relativas ao reembolso das despesas do pedido de pagamento n.° 005/2020, do ‘Plano
Municipal para a Integração de Migrantes

—

Castelo Branco’, aprovado pelo FAMI

—

Fundo para o Asilo, a

Migração e a Integração, como código de projeto PT/2017/FAMI/201.
Ponto 11

—

TransferêncialReembolso de Comparticipação FAML Plano Municipal para a
—

Integração de Migrantes Castelo Branco. Projeto n.° PT/2OJZIFAMI/20J. Pedido de
—

Pagamento n.° 00612020
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4975 de 08/10/2020 da Unidade de Planeamento
Promoção e Desenvolvimento Económico, relativo à Transferência/Reembolso de Comparticipação
FAMI. Plano Municipal para a Integração de Migrantes

—

—

Castelo Branco. Da informação consta o seguinte

texto: “Foi creditado o montante de 8.350,15€ na conta bancária do Município de Castelo Branco junto da
Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN P150003502220008708673092, relativo ao reembolso das
despesas do pedido de pagamento n.° 006/2020, 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

11.478,63€, dos quais foram considerados elegíveis 11.133,53€, 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 8.350,15€, 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 o depósito da quantia de €8.350,15, na conta
bancária da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, IBAN P150004541704027884 133564, da

Caixa Geral de Depósitos, relativa ao reembolso das despesas do pedido de pagamento n.° 006/2020, do
‘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.
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Ponto 12

—

Propostas de Abertura de Procedimentos para Elaboração de Regulamentos Municipais

1 2.1. Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento
Pelo Senhor Presidente, foi presente a proposta, datada de 13/10/2020, do Senhor Vice-Presidente,
que se transcreve: “Considerando que: 1

Os sistemas urbanos de transportes, circulação e

—

estacionamento e as questões da mobilidade, assumem um papel primordial na qualidade de vida dos
cidadãos e nas opções em matéria de planeamento urbano; 2

—

Se tem verificado, ao longo dos anos, um

acentuado aumento da circulação rodoviária nas vias do Concelho; 3

—

O Município de Castelo Branco

dispõe de uma Postura de Trânsito, que foi aprovada pelos órgãos executivo e deliberativo em 1984, tendo
sido objeto de alterações pontuais em 1989 e 1993; 4

—

A regulamentação que o Município de Castelo

Branco dispõe nesta matéria encontra-se, por isso, desatualizada; 5

—

Urge adotar e regulamentar

medidas destinadas a disciplinar o trânsito, que sustentem as regras da mobilidade, da circulação
automóvel na rede viária, do estacionamento, do comportamento dos condutores e peões, entre outros
aspetos que carecem de regulamentação; 6

—

Relevam as atribuições municipais de promoção e

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente em matéria de
transportes e comunicações, conforme a alínea c) do n.° 2 do artigo 23.° do Anexo à Lei n° 75/2013, de 12
de setembro, na atual redação, bem como as competências municipais previstas nas alíneas k), ee), rr) e
ccc) do n.° 1, todas do artigo 33.° do mesmo diploma, o Decreto-Lei n.° 81/2006, de 20 de abril, o Código
da Estrada, o Regulamento de Sinalização de Trânsito e a alínea a) do n.° 2 e o n.° 3 do artigo 4.° do
Decreto-Lei n° 44/2005, de 23.02, todos os diplomas na sua atual redação, que habilitam a aprovação,
pelas autarquias, de regulamentos municipais que visem disciplinar o trânsito, Propõe-se à Câmara
Municipal que, nos termos do disposto no artigo 241 .° da Constituição da República Portuguesa e no artigo
33.°, n.° 1, alínea k) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.° 75/2013, de
12 de setembro, e para os efeitos do que dispõe o artigo 98.° do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/201 5, de 7 de janeiro, delibere o seguinte: 1

—

Dar início ao procedimento

conducente à preparação e aprovação de um Regulamento Municipal de Trânsito e Estacionamento para
o Município de Castelo Branco; 2

—

Que o início do procedimento seja objeto de publicitação na página

institucional do Município, para efeitos da constituição como interessados e da apresentação de
contributos para a elaboração do projeto do regulamento, nos termos do n.° 1 do artigo 98.° do OPA. 3

—

Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos, seja feita por meio de
requerimento, a dirigir ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias contados da
publicação do respetivo aviso. O requerimento deve identificar devidamente o(s) requerente(s)
interessado(s) e o procedimento, e ser entregue nos serviços de atendimento da Câmara Municipal ou
Ata n.° 2912020, de 23 de Outubro
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remetido por correio eletrónico para o endereço camara@cm-castelobranco.pt. Castelo Branco, 13 de
outubro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 241.° da
Constituição da República Portuguesa e no artigo 33°, n.° 1, alínea k) do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado em anexo à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e para os efeitos do que dispõe o artigo
98.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro,
autorizar que se inicie o procedimento conducente à preparação e aprovação de um Regulamento
Municipal de Trânsito e Estacionamento para o Município de Castelo Branco.
Deliberou ainda, que o início do procedimento será objeto de publicitação na página institucional do
Município, pata efeitos da constituição como interessados e da apresentação de contributos pata a
elaboração do projeto do regulamento, nos termos do n.° 1 do artigo 98.° do OPA.
Mais deliberou, que a constituição como interessados e a apresentação de contributos, seja feita por
meio de requerimento, a dirigir ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias contados
da publicação do respetivo aviso, devendo o requerimento identificar devidamente o(s) requerente(s)
interessado(s) e o procedimento, e ser entregue nos serviços de atendimento da Câmara Municipal ou
remetido por correio eletrónico para o endereço camara@cm-castelobranco.pt.
12.2. Regulamento de Apoio ao Associativismo
Pelo Senhor Presidente, foi presente a sua proposta, datada de 21/10/2020, que se transcreve:
“Considerando: 1

—

Que o associativismo assume, cada vez mais, um papel fundamental no processo de

participação dos cidadãos na vida pública e, consequentemente, uma importância significativa no processo
de desenvolvimento sustentado do Município de Castelo Branco; II

—

A relevância das associações

culturais, desportivas e recreativas na promoção e desenvolvimento de vários setores da vida social,
desportiva, cultural e recreativa; III

—

As vantagens da proximidade dos clubes e associações com os

cidadãos, com impacto na mobilização da população num trabalho cívico e de exercício da democracia; IV
—

Que a Câmara Municipal considera o movimento associativo, no âmbito da política para as áreas

socioculturais e desportivas, como um parceiro fundamental para a concretização de um conjunto de
atividades que visam contribuir para uma melhor qualidade de vida das populações da Cidade e das
Freguesias; V A necessidade, neste contexto, de estabelecer um conjunto de critérios que permitam que
—

a cooperação entre a autarquia e as diferentes coletividades, que se pautem por princípios de gestão
pública, nomeadamente os da prossecução do interesse público, da igualdade e da proporcionalidade, da
imparcialidade, da boa-fé e da participação; VI
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dos interesses próprios das respetívas populações, designadamente nas áreas da cultura, tempos livres,
desporto e ação social, conforme as alíneas e), f) e h) do n.° 2 do artigo 23.° do Anexo à Lei n.° 75/201 3,
de 12 de setembro, na atual redação, bem como as competências municipais previstas na alínea u) do n.°
1 do artigo 33.° do mesmo diploma. Propõe-se à Câmara Municipal que, nos termos do disposto no artigo
241.° da Constituição da República Portuguesa e no artigo

33,0,

n.° 1, alínea k) do Regime Jurídico das

Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e para os efeitos do que
dispõe o artigo 98.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7
de janeiro, delibere o seguinte: 1

—

Dar início ao procedimento conducente à preparação e aprovação de

um Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo no Município de Castelo Branco. 2

—

Que o início

do procedimento seja objeto de publicitação na página institucional do Município, para efeitos da
constituição como interessados e da apresentação de contributos para a elaboração do projeto do
regulamento, nos termos do n.° 1 do artigo 98.° do CPA. 3

—

Que a constituição como interessados e a

apresentação de contributos, seja ser feita por meio de requerimento, a dirigir ao Senhor Presidente da
Câmara Municipal, no prazo de 30 dias contados da publicação do respetivo aviso, O requerimento deve
identificar devidamente o(s) requerente(s) interessado(s) e o procedimento, e ser entregue nos serviços de
atendimento da Câmara Municipal ou remetido por correio eletrónico para o endereço camara@cm
castelobranco.pt. Castelo Branco, 21 de outubro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 241.° da
Constituição da República Portuguesa e no artigo 33°, n.° 1, alínea k) do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado em anexo à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, e para os efeitos do que dispõe o artigo
98.° do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, dar
inicio ao procedimento conducente à preparação e aprovação de um Regulamento Municipal de Apoio ao
Associativismo no Município de Castelo Branco.
Deliberou ainda, que o início do procedimento será objeto de publicitação na página institucional do
Município, para efeitos da constituição como interessados e da apresentação de contributos para a
elaboração do projeto do regulamento, nos termos do n.° 1 do artigo 98.° do CPA
Mais deliberou, que a constituição como interessados e a apresentação de contributos, seja ser feita
por meio de requerimento, a dirigir ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 30 dias
contados da publicação do respetivo aviso, O requerimento deve identificar devidamente o(s)
requerente(s) interessado(s) e o procedimento, e ser entregue nos serviços de atendimento da Câmara
Municipal ou remetido por correio eletrónico para o endereço camara@cm-castelobranco.pt.
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Ponto 13

—

Farmácias no Município. Proposta de Escalas de Turnos Ano Civil 2021
—

Pelo Senhor Presidente foi presente uma comunicação eletrónica proveniente dos Serviços
Farmacêuticos

—

Gabinete de Farmácia e do Medicamento ARSC, datada de 15/10/2019, anexando, para

aprovação, a proposta de escala de turnos das farmácias do Município, para entrar em vigor a partir do dia
1 de janeiro de 2021, nos termos e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.° 53/2007, de 8 de
março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 7/2011, de 10 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.°
172/2012, de 1 de agosto, e no artigo 3°, n.° 1 da Portaria n.° 277/2012, de 12 de setembro.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à proposta de escala de turnos
das farmácias do Município, para entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2021, apresentada pelos
Serviços Farmacêuticos Gabinete de Farmácia e do Medicamento ARSC.
—

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 AIA

E não havendo mais assuntos a tratar foi pel Senhor Presidente encerrada a reunião eram 9 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente at qu vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Roberto António Reixa Nabais, que a secreta ei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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