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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA —30 OUTUBRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
EDITAL n.° 7112020

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

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 30
de outubro de 2020, pelas 16:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
CONVOCA,

Ponto 1

—

1.1.

—

Medidas Pandemia Covid-19. Propostas
Isenção de Pagamento Rendas e Taxas Municipais

1.2. Apoio Extraordinário às Associações Culturais, Recreativas e Desportivas
—

Ponto 2
2.1.
2.2.

—

—

—

Mandato 2017-2021. Reorganização Administrativa Propostas de Nomeação de Comissões
de Vistorias
—

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação
Empreendimentos Turísticos

2.3. Alojamento Local
—

2.4.

Ponto 3
Ponto 4
4.1.
4.2.

Ponto 5

—

—

—

—

—

—

Estatuto dos Benefícios Fiscais
Associação Cultural e Desportiva da Carapalha. Transferência Corrente
Transferências de Capital
Centro de Dia São Sebastião de Sobral do Campo
Etepa

—

Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense, Sociedade Unipessoal, LUa

Prorrogação do Contrato de Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal do
Município de Castelo Branco Lote 2, Celebrado entre o Município e a ATF Auto
Transportes do Fundão, em 29 de Novembro de 2019
—

Ponto 6
Ponto 7
7.1.
7.2.

7.3.

—

—

—

—

—

Requalificação Urbanística na Quinta da Pedreira em Alcains
Final da Empreitada

—

—

Rua Aurélio Granada. Conta

Certidões de Compropriedade
Paula Cristina Antunes Dias Proença. Freguesia de Sarzedas
Maria Carolina Falcão Pires da Silva Balhau e Outra. União das Freguesias de Escalos de
Baixo e Mata
Cláudia Paulo Solicitadora. Freguesia de Malpica do Tejo
—

Ponto 8— Frações A, B, C, De F do Prédio sito em Castelo Branco, na Rua dos Peleteiros, n.°s 19, 21,
23 e 25. Aquisição Onerosa
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Ponto 9

—

Junta de Freguesia de Salgueiro do Campo. Cedência Graciosa do Prédio Rústico

Ponto 10— FraçãoP—CampoMártiresdaPátria. Albicafés, LUa (Café Prestigio). Avaliação de
Benfeitorias
Para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado nos lugares públicos do
-Diretor do Departamento
de Admrnistração Geral,

Paços do Município de Castelo Branc 28 de outubro 2020
O Presidente da Câm a unicipal

José Augusto Ro gues Alves
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ATA N.°30

L17

(n.° 1 do Artigo 57. °da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos trinta 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 Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco
José Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes do Edital n.° 71/2020, de 28 de outubro.

Ponto 1

—

Medidas Pandemia Covid-19. Propostas

1.1. Isenção de Pagamento Rendas e Taxas Municipais
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta de medidas de apoio à comunidade, com vista à
mitigação dos efeitos produzidos pela propagação do Covid-19, que se transcreve: “Considerando que:
Perante o desenvolvimento da propagação do Covid-19, a Câmara Municipal de Castelo Branco tem
definido ao longo deste período um conjunto de medidas preventivas e restritivas; A propagação do
Covud-1 9 e as alterações quotidianas nas relações pessoais e comerciais assumem e perspetivam um
significativo impacto económico, num quadro de recessão económica previsível, com consequências
óbvias na atividade económica da região e do concelho, nomeadamente, pelo facto da sua previsão de
durabilidade; As medidas de prevenção, levam a uma alteração abrupta no quotidiano dos nossos
munícipes, quer ao nível dos hábitos de consumo quer ao nível da assunção de despesas com atividades
que, entretanto, foram imprevisivelmente interrompidas; Cabe à Câmara garantir, dentro de um quadro de
avaliação e responsabilidade, a coesão económica e social do Concelho; Importa dar continuidade a um
conjunto de medidas de apoio à comunidade. Proponho, com vista à mitigação dos efeitos produzidos pela
propagação do Covid-19, o conjunto de medidas que a seguir se descriminam: 1. Isenção do pagamento
de rendas de estabelecimentos comerciais/serviços de edifícios propriedade do Município, por um período
de 1 mês (Faturação relativa ao mês de dezembro); 2. Isenção do pagamento de rendas de habitações
propriedade do Município, integradas no âmbito da Habitação Social, por um período de 1 mês (Faturação
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relativa ao mês de dezembro); 3. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do Campo da Feira
—

Mercado Semanal, por um período de 2 meses (Faturação relativa aos meses de novembro e

dezembro); 4. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do Mercado Municipal de Castelo
Branco, por um período de 2 meses (Faturação relativa aos meses de novembro e dezembro). Paços do
Município, 30 de outubro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes medidas de apoio à
comunidade, com vista à mitigação dos efeitos produzidos pela propagação do Covid-19: 1. Isenção do
pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais/serviços de edifícios propriedade do Município, por
um período de um mês (faturação relativa ao mês de dezembro); 2. Isenção do pagamento de rendas de
habitações propriedade do Município, integradas no âmbito da Habitação Social, por um período de um
mês (faturação relativa ao mês de dezembro); 3. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do
Campo da Feira

—

Mercado Semanal, por um período de dois meses (faturação relativa aos meses de

novembro e dezembro); 4. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do Mercado Municipal de
Castelo Branco, por um período de dois meses (faturação relativa aos meses de novembro e dezembro).
Mais deliberou, que a presente proposta produza efeitos imediatos e remeter o documento, à
Assembleia Municipal, para ratificação.
1.2. Apoio Extraordinário às Associações Culturais, Recreativas e Desportivas
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta de medidas de apoio extraordinário às associações
culturais, recreativas e desportivas, com vista à mitigação dos efeitos produzidos pela propagação do
Covid-19, que se transcreve: “Considerando que: Perante o desenvolvimento da propagação do Covid-19,
a Câmara Municipal de Castelo Branco tem definido ao longo deste período um conjunto de medidas
preventivas e restritivas; A propagação do Covid-19 tem provocado alterações no quotidiano,
nomeadamente no que diz respeito às dinâmicas desportivas, culturais e recreativas por parte da
comunidade, com consequências óbvias na atividade das Associações existentes no nosso Concelho; O
Município entende que o Associativismo assume cada vez mais uma importância significativa no processo
de desenvolvimento sustentado do Concelho; Os planos de atividades das diferentes Associações ficaram
irremediavelmente afetados pelo quadro pandémico existente, não existindo, para já, um horizonte para
retomar a sua normalidade; As Associações continuam, a muito custo, manter a atividade possível,
assumindo dessa forma encargos com a sua estrutura; De uma forma de outra, todas as Associações
estão a ser afetadas na sua atividade normal e com as respetivas consequências económico-financeiras;
Cabe à Câmara garantir, dentro de um quadro de avaliação e responsabilidade, a coesão económica e
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social do Concelho; Importa dar continuidade a um conjunto de medidas de apoio à comunidade.
Proponho, com vista à mítigação dos efeitos produzidos pela propagação do Covid-19, um apoio
extraordinário às Associações Culturais, Recreativas e Desportivas que a seguir se descriminam e nos
valores assinalados, num total de 138.525,00€ e com os seguintes pressupostos: As Associações
abrangidas incidem naquelas que, durante o ano 2020, obtiveram algum tipo de apoio (regular ou não
regular); Os valores extraordinários resultam de uma proporcionalidade face aos valores anteriormente
aprovados.
Entidade Beneficiária

Valor Extraordinário

Associação cultural e Recreativa Vicentina

500,00 €

Associação Papa Léguas de Alcains

500,00 €

Gega Grupo de Estudos e defesa do Património Cultural e Natural da Gardunha

500,00 €

—

Pé de Pano

—

Projetos Culturais

1 800,00 €

Rancho Folclórico Juncal do Campo

700,00 €

Squalius Associação Cultural e Etnográfica dos Escalos de Cima

800,00 €

Tramédia Teatro

700,00 €

—

Academia de Judo

—

Centro Social Cultural e Desportivo de Castelo Branco

Akwcb Associação de Karaté Wado de Castelo Branco
—

Albi Sport Clube de Castelo Branco
Albigym Associação Juvenil, Gimnodesportiva e Cultural Magda Rocha
—

1 000,00 €
2 500,00 €
700,00 €
2 500,00 €

Arca Associação Recreativa e Cultural de Alcains

600,00 €

Associação “St Arte”

750,00 €

—

Associação Basquetebol Albicastrense

1 400,00 €

Associação Clube Raia Aventura

1 500,00 €

Associação Cultural e Desportiva da Carapalha

1 000,00 €

Associação Cultural e Recreativa “As Palmeiras”

3 800,00 €

Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo

750,00 €

Associação de Ciclismo da Beira Interior

500,00 €

Associação de Natação Albicastrense Os Redentoristas

1 500,00 €

Associação de Ténis de Castelo Branco

1 300,00 €

Associação Desportiva Albicastrense

6 000,00 €

Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo

4 000,00 €

Associação Distrital de Judo de Castelo Branco

750,00 €
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Associação do Bairro do Cansado

2 50000 €

Associação Escola de Judo Ana Hormigo

4 000,00 €

Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes

500,00 €

Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança

4 500,00 €

Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo

4 000,00 €

Associação Recreativa e Cultural Viola Beiroa

—

Produção Cultura Musical

600,00 €

Associação Social Recreativa e Cultural de Vale da Torre

750,00 €

Associação Tadra

750,00 €

Casa do Benfica em Castelo Branco

3 750,00 €

Casa do Sport Lisboa e Benfica em Alcains

600,00 €

Centro Artistico Albicastrense

600,00 €

Clube de Automóveis Antigos de Castelo Branco
Clube de Castelo Branco

1 500,00 €
700,00 €

Clube Desportivo de Alcains

12 500,00€

Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 160

500,00€

Clube TT de Castelo Branco

750,00 €

-

Desportivo de Castelo Branco
Ecogerminar Associação de Desenvolvimento do Interior, de Promoção do Comércio Solidário, do
Ecoturismo e de Luta à Desertificação Rural
—

Escuderia de Castelo Branco
Fabre Actum Associação para a Dinamização, Defesa e Animação de Património e Artes
-

7 500,00 €
900 00 €
6 000,00 €
750,00 €

Filarmónica Retaxense

2 000,00 €

Filarmónica Vicentina

2 000,00 €

Grupo Típico O Cancioneiro de Castelo Branco

3 000,00 €

Indústria Futebol Clube Cebolense

1 50000 €

Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Castelo Branco

1 000,00 €

Orfeão de Castelo Branco

1 500,00 €

Orquestra Típica Albicastrense

1 500,00 €

Orquestra Típica de Alcains

500,00 €

Outrem Associação de Defesa do Ambiente E Património

750,00 €

Rancho Folclórico Os Loureíros da Lardosa

600,00 €

—

Sociedade Filarmónica de Louriçal do Campo

2 000,00 €

Sociedade Filarmónica de Tinalhas

2 000,00 €
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Sport Benfica e Castelo Branco

21 875,00 €

Terceira Pessoa Associação

2 500,00 €

Váatão

3 600,00 €

—

—

ZakiGym

Teatro de Castelo Branco
—

União Ginástica Albicastrense

2 500,00 €

Paços do Município, 30 de outubro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a transferência de um subsídio extraordinário às associações culturais, recreativas e desportivas,
com vista à mitigação dos efeitos produzidos pela propagação da Covid-1 9, no valor total de € 138.525,00.
Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar os
respetivos adicionais aos protocolos iniciais.
Ponto 2— Mandato 2017-202J. Reorganização Administrativa — Propostas de Nomeação de
Comissões de Vistorias
2.1. Regime Jurídico de Urbanização e Edificação
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta para nomeação da comissão de vistorias,
seguidamente transcrita: “Nos termos do disposto nos artigos 64.° e 65.° do regime jurídico da urbanização
e edificação, publicado a coberto do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.° 136/2015, de 9 de setembro, o Presidente da Câmara, oficiosamente ou a requerimento do gestor do
procedimento, pode determinar a realização de uma vistoria destinada a verificar a conclusão da operação
urbanística, no todo ou em parte, e a conformidade da obra com o projeto de arquitetura e arranjos
exteriores aprovados e com as condições do respetivo procedimento de controlo prévio, assim como a
conformidade da utilização prevista com as normas legais e regulamentares, sem prejuízo dos demais
poderes de fiscalização que legalmente lhe assistem. Nos termos do disposto nos artigos 89.° e 90.° do
mesmo regime jurídico a Câmara Municipal pode oficiosamente ou a requerimento de qualquer
interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições
de segurança ou de salubridade ou à melhoria do arranjo estético, assim como ordenar a demolição total
ou parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para a
segurança das pessoas, deliberações precedidas de vistoria. Neste contexto, proponho que as vistorias a
que alude o citado Decreto-Lei sejam realizadas por uma comissão de vistorias composta por 3 técnicos
da autarquia (Arq. João Santos, Arq. Clàudia Sofia Brito de Lima Rodrigues e Eduardo Caroça Justino,
Técnico Superior, como 1 .° suplente o Eng. Pedro Miguel dos Santos Dias, como 2.° suplente o Eng. Luís
Alfredo Cardoso Resende). Paços do Município de Castelo Branco, 26 de outubro de 2020”.
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
designar os elementos da comissão de vistorias constituída para os efeitos do disposto nos artigos 64.° e
65.° do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), publicado a coberto do Decreto-Lei n.°
555/99, de 16 de dezembro e alterado pelo Decreto-Lei n.° 136/2015, de 9 de setembro. A comissão de
vistorias será composta por três técnicos da autarquia: João Riscado dos Santos, Cláudia Sofia Brito de
Lima Rodrigues e Eduardo Caroça Justino, técnicos superiores. Como suplentes, foram designados: Pedro
Miguel dos Santos Dias, chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, primeiro suplente, e Luís
Alfredo Cardoso Resende, diretor do Departamento Técnico Operacional, segundo suplente.
2.2. Empreendimentos Turísticos

Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta para nomeação da comissão de vistorias,
seguidamente transcrita: “Nos termos do disposto no artigo 36.° do regime jurídico da instalação,
exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, publicado a coberto do Decreto-Lei n.°
39/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.° 80/2017, de 30 de junho, nos empreendimentos de
turismo no espaço rural a classificação é fixada juntamente com a autorização de utilização para fins
turísticos quando tenha sido realizada vistoria nos termos do artigo 65.° do regime jurídico da urbanização
e edificação (RJUE), caso em que não há lugar a auditoria de classificação. Neste contexto, proponho que
a auditoria de classificação a que alude o 36.° do citado regime jurídico de instalação, exploração e
funcionamento dos empreendimentos turísticos, seja realizada por uma comissão de vistorias composta
por 3 técnicos da autarquia (Arq. João Santos, Arq. Cláudia Sofia Brito de Lima Rodrigues e Eduardo
Caroça Justino, Técnico Superior, como

1.0

suplente o Eng. Pedro Miguel dos Santos Dias, como 2.°

suplente o Eng. Luís Alfredo Cardoso Resende). Paços do Município de Castelo Branco, 26 de outubro de
2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
designar os elementos da comissão de vistorias constituída para os efeitos do disposto no artigo 36.° do
Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, publicado
a coberto do Decreto-Lei n.° 39/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.° 80/2017, de 30 de
junho, conjugado com o artigo 65.° do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). A comissão
de vistorias será composta por três técnicos da autarquia: João Riscado dos Santos, Cláudia Sofia Brito de
Lima Rodrigues e Eduardo Caroça Justino, técnicos superiores. Como suplentes, foram designados: Pedro
Miguel dos Santos Dias, chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, primeiro suplente, e Luís
Alfredo Cardoso Resende, diretor do Departamento Técnico Operacional, segundo suplente.
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LI,
2.3. Alojamento Local
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta para nomeação da comissão de vistorias,
seguidamente transcrita: “Nos termos do disposto no artigo 8.° do regime jurídico da Exploração de
Estabelecimentos de Alojamento Local, publicado a coberto do Decreto-Lei n.° 128/2014, de 29 de agosto,
alterado pelo Decreto-Lei n.° 63/2015, de 23 de abril e pela Lei n.° 62/2018, de 22 de agosto, a Câmara
Municipal territorialmente competente realiza, no prazo de 30 dias após a apresentação da mera
comunicação prévia, uma vistoria para verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na referida
legislação, sem prejuízo dos demais poderes de fiscalização que legalmente lhe assistem. Neste contexto,
e dado a semelhança entre questões que normalmente se colocam nas vistorias previstas no RJUE, e
dados os objetivos de simplificação e de eficácia que devem estar subjacentes a este tipo de
procedimentos de controlo sucessivo por parte da administração pública local, proponho que as vistorias a
que alude o artigo 8.° do citado Decreto-Lei sejam realizadas pela comissão de vistorias composta por 3
técnicos da autarquia (Arq. Cláudia Sofia Brito de Lima Rodrigues, Arq. João Santos, Eduardo Caroça
Justino, Técnico Superior, como 1.° suplente o Eng. Pedro Miguel dos Santos Dias, como 2.° Suplente o
Eng. Luís Alfredo Cardoso Resende) e um representante dos Bombeiros. Paços do Município de Castelo
Branco, 26 de outubro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
designar os elementos da comissão de vistorias constituída para os efeitos do disposto no artigo 8.° do
regime jurídico da Exploração de Estabelecimentos de Alojamento Local, publicado a coberto do
Decreto-Lei n.° 128/2014, de 29 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 63/2015, de 23 de abril, A
comissão de vistorias será composta por três técnicos da autarquia (Cláudia Sofia Brito de Lima
Rodrigues, João Riscado dos Santos e Eduardo Caroça Justino, técnicos superiores

—

primeiro suplente,

Pedro Miguel dos Santos Dias, chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, e segundo suplente,
Luís Alfredo Cardoso Resende, diretor do Departamento Técnico Operacional) e um representante dos
bombeiros.
2.4. Estatuto dos Benefícios Fiscais
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta para nomeação da comissão de vistorias,
seguidamente transcrita: “Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 215/89, de 1 de julho, com as
sucessivas alterações

—

Estatuto dos benefícios fiscais, os prédios urbanos objeto de ações de

reabilitação são passíveis de isenção de imposto municipal sobre imóveis por um período de cinco
anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um
Ata n.° 3012020, de 30 de Outubro
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período adicional de cinco anos, e são isentas de IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração
autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira
transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando a localizado na ‘área de reabilitação urbana’. Estas
isenções estão dependentes de deliberação da assembleia municipal, que define o seu âmbito e
alcance,

nos termos do n.° 2 do artigo 16.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual

redação. A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da
Câmara Municipal ou de outra entidade legalmente habilitada para gerir um programa de reabilitação
urbana para a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos imóveis, antes e
após as obras compreendidas na ação de reabilitação. Neste contexto, e dado a semelhança entre
questões que normalmente se colocam nas vistorias previstas no RJUE, e dados os objetivos de
simplificação e de eficácia que devem estar subjacentes a este tipo de procedimentos de controlo
sucessivo por parte da administração pública local, proponho propor que a certificação do estado dos
imóveis a que alude o artigo

71.0

do citado Estatuto, seja realizada por uma comissão de vistorias

composta por três técnicos da autarquia (Arq. João Santos, Arq. Cláudia Sofia Brito de Lima Rodrigues
e Eduardo Caroça Justino, Técnico Superior, como 1 0 suplente o Eng. Pedro Miguel dos Santos Dias,
como 2.° suplente o Eng. Luís Alfredo Cardoso Resende). Paços do Município de Castelo Branco, 26 de
outubro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
designar os elementos da comissão de vistorias constituída para os efeitos do disposto no artigo 71 0 do
Estatuto dos Benefícios Fiscais. A comissão de vistorias será composta por três técnicos da autarquia:
João Riscado dos Santos, Cláudia Sofia Brito de Lima Rodrigues e Eduardo Caroça Justino, técnicos
superiores. Como suplentes, foram designados: Pedro Miguel dos Santos Dias, chefe da Divisão de
Urbanismo e Obras Particulares, primeiro suplente, e Luís Alfredo Cardoso Resende, diretor do
Departamento Técnico Operacional, segundo suplente.
Ponto 3

—

Associação Cultural e Desportiva da Carapalha. Transferência Corrente (alíneas o) ou u)
do n.° 1 do artigo 33. °da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 1.000,00, à Associação Cultural e Desportiva da Carapalha, destinado à realização da
edição 2020 da iniciativa, Outubro Rosa, integrada no âmbito do mês de prevenção do cancro da mama da
Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Ponto 4— Transferências de Capital (alínea o) do n.° 1 do artigo 33. °da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
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4.1. Centro de Dia São Sebastião de Sobral do Campo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 2.750,00, ao Centro de Dia São Sebastião de Sobral do Campo, destinado a comparticipar a
requalificação do telhado do edifício, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
4.2. Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense, Sociedade Unipessoal, Lda
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 9.021 ,63, à Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense, Sociedade Unipessoal, Lda (ETEPA),
destinado a comparticipar a aquisição de doze computadores portáteis destinados a alunos carenciados,
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 5— Prorrogação do Contrato de Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal do
Município de Castelo Branco Lote 2, Celebrado entre o Município e a ATF Auto
—

—

Transportes do Fundão, em 29 de Novembro de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5351, de 28/10/2020, do Senhor Vice-Presidente,
exarando o seguinte pedido de autorização: ‘1. Prorrogar o prazo de vigência do Contrato, nos termos da
Proposta de Aditamento anexa à presente deliberação, de forma a assegurar a continuidade e
ininterruptibilidade dos serviços de transporte público de passageiros contratualizados pelo município,
mantendo-se o mesmo em vigor nos seus precisos termos, designadamente o valor da compensação por
cumprimentos das obrigações de serviço público (OSP) de 3.191.50€/mês, pelo prazo estritamente
necessário para a conclusão do procedimento pré-contratual em preparação, com o limite máximo de dois
anos, devendo a rescisão do Contrato no decurso do prazo da prorrogação em virtude da conclusão do
referido procedimento ser comunicada com uma antecedência mínima de 120 dias. Considerando que o
Contrato poderá ser prorrogada até ao limite máximo de dois anos, o valor a pagar pelo cumprimento das
OSP será, no máximo, de 76.596,00€ (3.191,50€ por cada um dos 24 meses); 2. Proceder igualmente, nos
termos previstos no n.° 3 do artigo 454.° do CCP, à realização de serviços complementares, nos termos da
Proposta de Aditamento anexa à presente informação, com vista ao reforço da oferta de serviços de
transporte e à definição das correspondentes compensações pelo cumprimento de obrigações de serviço
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público, uma vez que se trata de serviços complementares resultantes de circunstâncias imprevisíveis, no
caso concreto e tal como fundamentado, no ajustamento da frequência dos circuitos e/ou da alteração do
horário dos mesmos, por força da Pandemia Covid-19 e que, por não poderem ser técnica ou
economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves, que impliquem um
aumento considerável de custos e ainda que, o preço desses serviços, que importa num custo estimado
de 13.908,00€ pata o ano letivo 2020/2021, não excede 40% do preço contratual”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
autorizar a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Serviço Público de Transporte de
Passageiros Municipal do Município de Castelo Branco

—

Lote 2, Celebrado entre o Município e a A TE

—

Auto Transportes do Fundão, em 29 de Novembro de 2019, nos termos da proposta de aditamento anexa
à presente deliberação, de forma a assegurar a continuidade e ininterrupção dos serviços de transporte
público de passageiros contratualizados pelo município, mantendo-se o mesmo em vigor nos seus
precisos termos, designadamente o valor da compensação por cumprimentos das obrigações de serviço
público (OSP) de € 3.191.50/mês, pelo prazo estritamente necessário para a conclusão do procedimento
pré-contratual em preparação, com o limite máximo de dois anos, devendo a rescisão do contrato no
decurso do prazo da prorrogação em virtude da conclusão do referido procedimento ser comunicada com
uma antecedência mínima de cento e vinte dias. Considerando que o Contrato poderá ser prorrogada até
ao limite máximo de dois anos, o valor a pagar pelo cumprimento das OSP será, no máximo, de
76.596,00€ (3.191,50€ por cada um dos 24 meses);
Deliberou ainda, proceder igualmente, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 454.° do CCP, à
realização de serviços complementares, nos termos da proposta de aditamento anexa à presente
informação, com vista ao reforço da oferta de serviços de transporte e à definição das correspondentes
compensações pelo cumprimento de obrigações de serviço público, uma vez que se trata de serviços
complementares resultantes de circunstâncias imprevisíveis, no caso concreto e tal como fundamentado,
no ajustamento da frequência dos circuitos e/ou da alteração do horário dos mesmos, por força da
Pandemia Covid-19 e que, por não poderem ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves, que impliquem um aumento considerável de custos e ainda que, o
preço desses serviços, que importa num custo estimado de € 13.908,00 para o ano letivo 2020/2021, não
excede 40% do preço contratual.
Ponto 6— Requalificação Urbanística na Quinta da Pedreira em Alcains

—

Rua Aurélio Granada.

Conta Final da Empreitada
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-

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5194, de 20/10/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, que se transcreve: “A revisão de preços é calculada através de uma forma
polinómica, 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 2.430,60€ (doís mil, quatrocentos e trinta euros e sessenta cêntimos).
lendo presente que em 8 de maio de 2018, foi elaborada a conta final em que a revisão de preços
definitiva tinha o valor apurado de -1.363,26€ (menos mil, trezentos e sessenta e três euros e vinte e seis
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 já referidos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final
Requalificação Urbanística na Quinta da Pedreira em Alcains

—

—

definitiva da empreitada de

Rua Aurélio Granada, adjudicada à

empresa António Saraiva & Filhos, Lda, realizada pelo montante de € 235.616,87, mais IVA à taxa legal
em vigor, evidenciando trabalhos a menos no valor de €2.783,13, mais IVA à taxa legal em vigor.
Ponto 7— Certidão de Compropriedade (Artigo 54.° da Lei n.° 91 /95, de 2 de Setembro, com a Atual
Redação da Lei n.° 6412003, de 23 de Agosto)
7.1. Paula Cristina Antunes Dias Proença. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Paula Cristina Antunes Dias
Proença, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constítuição de compropriedade, em
relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 182, da secção G, da freguesia de Sarzedas, a
favor de Paula Cristina Antunes Dias Proença e Carina Alexandra de Oliveira Dias, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete
Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/201 2), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal
delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na
redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer
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favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do
prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.2. Maria Carolina Falcão Pires da Silva Balhau e Outra. União das Freguesias de Escalos de
Baixo e Mata
Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado Maria Carolina Falcão Pires da Silva
Balhau e Outra, para emissão de parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de
compropriedade, em relação a 4/5 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 33, da secção 1 B, da
união de freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a favor dos herdeiros Maria Carolina Falcão Pires da
Silva Balhau e Maria da Conceição Serrano Balhau Pires, assumindo o compromisso de que do negócio
não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6,
de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de
emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei
n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.3. Cláudia Paulo Solicitadora. Freguesia de Malpica do Tejo
—

Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Cláudia Paulo

—

Solicitadora,

para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação
ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 13, da secção AJ, freguesia de Malpica do Tejo, a favor
dos herdeiros Maria Joana Pires Sena Anacleto e Maria Barata Sena, assumindo o compromisso de que
do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos
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urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico
(informação n.° 6, de 02105/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere
no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual
dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só
é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Ponto 8

—

Frações A, B, C, D e F do Prédio Sito em Castelo Branco, na Rua dos Peleteiros, n.°s 19,
21, 23 e 25. Aquisição Onerosa

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 18, de 28/10/2020 (n.° de entrada 1 5358, de
29/10/2020) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição das frações A, B, C, De F do prédio sito em Castelo Branco, na Rua dos Peleteiros, n.°s 19, 21,
23 e 25, inscritas na matriz predial urbana sob o artigo 3065°, da freguesia de Castelo Branco e na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, sob o número 2657. É proposta a sua aquisição às
suas proprietárias, Maria Helena dos Santos Vaz Pardal Ramos da Silva e Maria Luíza Santos Vaz Pardal,
na proporção de 1/2 cada, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 78.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/201 3, de 12 de setembro, aprovar a aquisição das frações A, B, C, De E do prédio sito em Castelo
Branco, na Rua dos Peleteiros, n.°s 19, 21, 23 e 25, inscritas na matriz predial urbana sob o artigo 3065.°,
da freguesia de Castelo Branco e na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, sob o número
2657, a suas proprietárias, Maria Helena dos Santos Vaz Pardal Ramos da Silva e Maria Luíza Santos
Vaz Pardal, na proporção de 1/2 cada, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 78.000,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
Ponto 9— Junta de Freguesia de Salgueiro do Campo. Cedência Graciosa do Prédio Rústico
Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Salgueiro do Campo, datado de
8 de outubro de 2020, para a cedência graciosa, à Câmara Municipal de Castelo Branco, de um prédio
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localizado em Palvarinho, inscrito na matriz predial urbana com o artigo provisório 1901

0,

da freguesia de

Salgueiro do Campo. A cedência em causa é justificada por motivo da Junta de Freguesia de Salgueiro do
Campo não ter capacidade financeira para promover as obras de construção, requaliíicação e
conservação para a recuperação do edifício
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 de um prédio localizado em Palvarinho, inscrito
na matriz predial urbana com o artigo provisório 1901.0, da freguesia de Salgueiro do Campo.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência.

Ponto 10 — Fração P— Campo Mártires da Pátria. Albicafés, Lda (Café Prestigio). Avaliação de
Benfeitorias
Pelo Senhor Presidente, foi presente a informação n.° 5204, de 21/10/2020, da Divisão de Obras,

Equipamentos e lnfraestruturas sobre Fração P

—

Campo Mártires da Pátria. Albicafés, LUa (Café

Prestígio). Avaliação de Benfeitorias, com a proposta que se transcreve: “Na sequência de reunião havida
com o senhor José Pereira Biqueira, gerente da firma Albicafés, Lda (Café Prestígio), em que lhe foi
proposto um valor de compensação de 8.500,00 € pelas benfeitorias úteis realizadas no prédio, foi-nos
manifestado pelo referido senhor que a nossa proposta era desproporcionada face aos investimentos que
o mesmo realizou há cerca de 11 anos cujo valor ascendeu a mais de 73.458,05 €. Reanalisando o
assunto, entendemos que os valores do orçamento realizado pela Divisão de Obras, Equipamentos e
lnfraestruturas é ajustado aos valores de mercado, tendo-se apenas acertado a correção dos itens 2.1,
5.2.2.1 e 6.3.2 de 40€, 12€ e 22€ para 55€, 20€ e 30€, sendo que se aceita que, na depreciação sejam
utilizadas as tabelas de Ross-Heideck para as partes relacionadas com a construção civil (o que significará
uma depreciação de 16,6%. Para o equipamento entendemos de considerar uma depreciação de 50%,
dado ter um tempo de vida útil significativamente menor. Do exposto e tendo presente a documentação
anexa, propõe-se que o valor da compensação a atribuir seja de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos
euros)”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o valor de € 12.500,00, a título de
compensação a atribuir à firma Albicafés, Lda, pelas benfeitorias úteis no seu atual estado, realizadas no
prédio designado como Fração P, localizada no Campo Mártires da Pátria, propriedade do município,
correspondente ao estabelecimento com o nome Café Prestígio.
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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 unanimídade, 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 16 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente ai

ie vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,

Francisco José Alveirinho Correia, que a SE
O Presidente da Câmara
ZZ

O
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