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ATA N.° 33

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA —2 DEZEMBRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

EDITAL n.° 78 12020

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.° 75/2013, de 12 de setembro, uma

reunião extraordinária da Câmara Municipal, a funcionar no Salão Nobre dos Paços do Município, dia 2 de
dezembro de 2020, pelas 9:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1

—

Mapas de Pessoal para o Ano 2021

1.1. Câmara Municipal de Castelo Branco
1.2. Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Ponto 2— Documentos de Gestão Previsional para o Ano 2021
2.1. Câmara Municipal de Castelo Branco
2.2. Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Ponto 3
Ponto 4

—

—

Transferência Corrente. Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Castelo Branco
Obras Municipais. Contas Finais de Empreitadas

4.1. Requalificação do Largo de Festas e Mercados dos Escalos de Baixo
4.2. Reabilitação da Fábrica de Lanifícios Corga Museu de Lanifícios
—

Ponto 5— Certidões de Compropriedade

5.1. Cláudia Paulo Solicitadora. Artigo 29 Secção A. Freguesia de Santo André das Tojeiras
—

5.2. Cláudia Paulo
5.3. Cláudia Paulo
Ponto 6

Ponto 7

Ponto 8

—

—

—

—

—

Solicitadora. Artigo 114 Secção D. Freguesia de Santo André das Tojeiras
Solicitadora. Artigo 121 Secção EZ. Freguesia de Sarzedas

LE-EDI 86/2019. Agostinho Martins Tavares Russo. Vale de Monsanto Póvoa de Rio de
Moinhos. Declaração de Não Caducidade de Processo de Licenciamento
—

Aquisições Onerosas e Graciosa de Parcelas Terrenos para Realização da Empreitada de
Beneficiação da EM 1242 entre o Lugar de Barbaído e Cruzamento da EM 550 (Freixial do
Campo)
Aquisição Onerosa de Prédio Urbano. Rua do Vale, 42 Póvoa de Rio de Moinhos. Ana Maria
Reis Quintelas Costa Santos
—

Ponto 9— Centro de Dia e Social de São Bento. Pedido de Renovação de Protocolo
Ponto 10— Habitar Castelo Branco Solidário Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em
—

Habitações Degradadas. Regulamento n.° 211/2017. Fixação de Comparticipações. Fase VII
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Ponto 11

—

Medidas de Apoio à Comunidade no Âmbito da Pandemia. Atividades Natal Branco

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

/

Paços do Município de Castelo Branco, 27 de novembro de 2020
O Presidente da Câmara unipipal

José A usto Rod

es Alves

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°33

(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos dois dias do mês de dezembro 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.° 78/2020, de 27 de novembro.
Ponto 1

—

Mapas de Pessoal para o Ano 2021

1.1. Câmara Municipal de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco para o
ano 2021, que é dado como reproduzido ficando a fazer parte integrante desta ata como documentação n.° 1.
Depois de analisado e discutido, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, aprovar o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco para
o ano 2021.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeito de aprovação, nos termos da
alínea o) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro.
1.2. Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco para o ano 2021, que é dado como reproduzido
ficando a fazer parte integrante desta ata como documentação n.° 2.
Depois de analisado e discutido, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, aprovar o Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco para o ano 2021.
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Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal, para efeito de aprovação, nos termos da
alínea o) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 209/2009, de 3 de setembro.
Ponto 2— Instrumentos de Gestão Previsíonal para o Ano 2021
2.1. Câmara Municipal de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de Instrumentos de Gestão Previsional para o Ano
2021, da Câmara Municipal de Castelo Branco, que se dá como reproduzida, ficando a fazer parte
integrante desta ata como documentação n.° 3. Prosseguindo as normativas legais, foi dado cumprimento
ao disposto no n.° 3 do artigo 5.° da Lei n.° 24/98, de 26 de maio (Estatuto do Direito de Oposição) e na
alínea b) do artigo 7.° da Lei n.° 8/2009, de 18 de setembro (Conselho Municipal de Juventude).
Depois de analisada e discutida, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos
Senhores Vereadores do PSD, aprovar a proposta dos Instrumentos de Gestão Prevísional para o Ano 2021,
da Câmara Municipal de Castelo Branco, que totaliza os seguintes valores: Orçamento quer na Receita
quer na Despesa, € 59.991.898,00; Grandes Opções do Plano (GOP), € 38.470.350,00; Plano Plurianual
de Investimento (PPI), € 24.970.950,00; e Ações Mais Relevantes, € 13.499.400,00. Relativamente à data
de 31/12/2021, os valores são os seguintes: Balanço Previsional, € 424.121.554,00; Demonstração de
Resultados Previsional, € —2.731.448,00 (negativo); e Mapa de Fluxo de Caixa Previsional (Execução
Orçamental, € 37.959.637,00 e Operações de Tesouraria, € 4.589,00.
Mais, foi deliberado remeter a mencionada proposta à Assembleia Municipal, para efeito de aprovação,
nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte Declaração de Voto: “No que concerne
ao ponto 2.1 da Ordem de Trabalhos ‘Documentos Previsionais para o Ano 2021 Câmara Municipal de
Castelo Branco’ os vereadores eleitos pelo PSD votam contra. O voto contra fundamenta-se no facto do
—

documento em apreço refletir algumas opções erradas e que nós sintetizamos da seguinte forma: 1.
Opção da governação, continuada e reiterada, no material e na construção. No nosso entendimento
deveria refletir uma opção pelas pessoas que se traduzia na redução do lMl nas freguesias rurais,
incentivos financeiros à natalidade (Castelo Branco apresenta um índice da natalidade abaixo da média
nacional), e na devolução de 5% do IRS, a título excecional em 2021

—

(Castelo Branco apresenta um

índice do poder de compra abaixo da média nacional); 2. Inexistência de instrumentos para apoiar o tecido
empresarial existente e atrair novos investimentos. Reflete, ainda, a inércia no que concerne a uma atitude
proactiva para criar emprego qualificado em Castelo Branco. Desta forma os nossos jovens são obrigados
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a fixar-se em outros territórios mais atrativos e com empregos mais bem remunerados; 3. Inexistência de
um Regulamento para a criação de um Fundo de Apoio aos Comerciantes afetados pela demora
excessiva das obras de requalificação; 4. O ano de 2021 afigura-se muito difícil no plano económico e
financeiro. A CM poderia de forma antecipada minimizar os problemas das famílias com um Plano
Excecional para Apoiar o Tecido Empresarial, Comércio Local e Famílias. Não o fazer agora é, mais uma
vez, atuar por reação e não por antecipação a resolução do problema, como era nosso desejo. Castelo
Branco, 2 de dezembro de 2020”.
2.2. Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de Instrumentos de Gestão Previsional para o Ano
2021, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, que
aqui se dá como reproduzida, ficando a fazer parte integrante desta ata como documentação n.° 4.
Prosseguindo as normativas legais, foi dado cumprimento ao disposto no n.° 3 do artigo 5.° da Lei n.°
24/98, de 26 de maio (Estatuto do Direito de Oposição) e na alínea b) do artigo 7.° da Lei n.° 8/2009, de 18
de setembro (Conselho Municipal de Juventude).
Depois de analisada e discutida, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos
Senhores Vereadores do PSD, aprovar a proposta dos Instrumentos de Gestão Previsional para o Ano
2021, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, que
totaliza os seguintes valores: Orçamento, quer na Receita quer na Despesa, € 18.627.700,00; Grandes
Opções do Plano (GOP), € 15.805.500,00; Plano Plurianual de Investimento (PPI), € 5.955.500,00; e
Ações MaIs Relevantes, €9.850.000,00. Relativamente à data de 31/12/2021, os valores são os seguintes:
Balanço Previsional, € 105.860.936,00; Demonstração de Resultados Previsional, € —1.029.750,00
(negativo); e Mapa de Fluxo de Caixa Previsional (Execução Orçamenta!, € 71.433.273,00 e Operações de
Tesouraria, € 6.403,00.
Mais, foi deliberado remeter a mencionada proposta à Assembleia Municipal, para efeito de aprovação,
nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte Declaração de Voto: “No que concerne
ao ponto 2.2 da Ordem de Trabalhos ‘Documentos Previsionais para o Ano 2021 Serviços Municipalizados
—

de Castelo Branco’ os vereadores eleitos pelo PSD votam contra. O voto contra fundamenta-se no facto
do documento em apreço refletir algumas opções erradas e que nós sintetizamos da seguinte forma: 1. Os
Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB) apresentam uma situação financeira boa, o que nos
apraz registar; 2. Todavia, a situação financeira dos SMCB permitiria ao decisor político, caso fosse essa a
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sua opção, fazer reduzir o impacto financeiro da fatura da água apresentada aos consumidores. Tal não
se verifica o que penaliza todos aqueles que vivem no concelho de Castelo Branco; 3. O ano de 2021
afigura-se muito difícil no plano económico e financeiro. Os SMCB poderiam de forma antecipada
minimizar os problemas das famílias com um Plano Excecional no preço da água e serviços associados.
Não o fazer agora é, mais uma vez, atuar por reação e não por antecipação a resolução do problema,
como era nosso desejo; 4. Assim, pugnamos pela redução das taxas aplicadas na fatura da água por
forma a reduzir o seu impacto nos agregados familiares. Castelo Branco, 2 de dezembro de 2020”.
Ponto 3

—

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

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, atribuir um subsídio de € 55.350,00, à Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, destinado a comparticipar a colocação de dois agentes de
informação de tráfego de aeródromo (AlTAS) e um vigilante, no Aeródromo Municipal de Castelo Branco.
Ponto 4— Obras Municipais. Contas Finais de Empreitadas
4.1. Requalificação do Largo de Festas e Mercados dos Escalos de Baixo

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5693, de 18/11/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, sobre a conta final da empreitada de Obras de Requalificação Urbana nas
Freguesias: Requalificação do Largo de Festas e Mercados dos Escaios de Baixo, 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 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 Ide 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
0,00€ (zero euros). Tendo presente que em 4 de outubro de 2017, foi elaborada a conta final em que a
revisão de preços definitiva tinha o valor apurado de —4.009,59€ (menos quatro mil e nove euros e
cinquenta 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.°
do CCP, junto se envia a conta final da empreitada em epígrafe, para que se possa proceder à respetiva
aprovação, pelos motivos já referidos”.
Ata n.° 33/2020, de 2 de Dezembro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada de Obras de
Requalificação Urbana nas Freguesias: Requalificação do Largo de Festas e Mercados dos Escalos de
Baixo, adjudicada à empresa Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda, realizada pelo montante de €
182.212,75, mais IVA à taxa legal em vigor, evidenciando trabalhos a menos no valor de € 2.134,50, mais
IVA à taxa legal em vigor.
4.2. Reabilitação da Fábrica de Lanifícios Corga Museu de Lanifícios
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5694, de 18/1/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, sobre a conta final da empreitada de Construção, Conservação,
Reparação e Melhoramentos de Edifícios Propriedade do Município: Reabilitação da Fábrica de Lanifícios
‘Corga’ Museu de Lanifícios, 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 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 439,80€ (quatrocentos e trinta e nove euros e oitenta cêntimos).
Tendo presente que em 20 de outubro de 2017, foi elaborada a conta final em que a revisão de preços
definitiva tinha o valor apurado de 0,00€ (zero euros), 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 da empreitada de Construção,
Conservação, Reparação e Melhoramentos de Edifícios Propriedade do Município: Reabilitação da Fábrica
de Lanifícios ‘Corga’

Museu de Lanifícios, adjudicada à empresa Construtora Jerónimo Reis & Afonso,
Lda, realizada pelo montante de € 626.295,58, mais IVA à taxa legal em vigor, evidenciando trabalhos a
—

menos no valor de € 16.702,88, mais IVA à taxa legal em vigor.
Ponto 5— Certidão de Compropriedade (Artigo 54.° da Lei n.° 91195, de 2 de Setembro, com a Atual
Redação da Lei n.° 64/2003, de 23 de Agosto)
5.1. Cláudia Paulo Solicitadora. Artigo 29 Secção A. Freguesia de Santo André das Tojeiras
—

Ata n.° 33/2020, de 2 de Dezembro
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Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Cláudïa 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 29, da secção A, da freguesia de Santo André das Tojeiras,
a favor dos herdeiros Maria Rosalina Nunes de Oliveira Martíns e Gracinda Nunes Oliveira dos Santos,
assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do
regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada
pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o
executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 9 1/95, de 2 de
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 loteamentós
urbanos.
5.2. Cláudia Paulo

—

Solicitadora. Artigo 114 Secção D. Freguesia de Santo André das Tojeiras

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 114, da secção D, da freguesia de Santo André das
Tojeiras, a favor dos herdeiros Maria Rosalina Nunes de Oliveira Martins e Gracinda Nunes Oliveira dos
Santos, 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 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,
Ata n.° 33/2020, de 2 de Dezembro
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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.
5.3. Cláudia Paulo Solicitadora. Artigo 121 Secção EZ. Freguesia de Sarzedas
—

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 121, da secção EZ, da freguesia de Sarzedas, a favor dos
herdeiros Maria Rosalina Nunes de Oliveira Martins e Gracinda Nunes Oliveira dos Santos, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos utbanos. 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
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 540 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 6— LE-EDI 8612019. Agostinho Martins Tavares Russo. Vale de Monsanto Póvoa de Rio de
Moinhos. Declaração de Não Caducidade do Processo de Licenciamento
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares LE-EDI
86/2019, de 17/05/2019, requerido por Agostinho Martins Tavares Russo, para proceder a obra de
legalização, em Vale de Monsanto Póvoa de Rio de Moinhos. Na listagem do roteiro, processada no
—

GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 26/03/2020, os serviços informaram que “face à vontade
demonstrada por parte do requerente em requeres a emissão da licença, não vê qualquer inconveniente
quanto ao requerido. Devendo, no entanto, ser estabelecido um prazo curto, pata o requerente vir pagar a
taxa devida e requerer efetivamente a emissão do alvará de licença”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de
licenciamento de obras particulares LE-EDI 86/2019, de 17/05/2019, requerido por Agostinho Martins
Tavares Russo, para proceder a obra de legalização, em Vale de Monsanto Póvoa de Rio de Moinhos.
—

Ata n.° 33/2020, de 2 de Dezembro
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Ponto 7

—

Aquisições Onerosas e Graciosa de Parcelas Terrenos para Realização da Empreitada de
Beneficiação da EM 1242 entre o Lugar de Barbaído e Cruzamento da EM 550 (Freixial do
Campo)

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5717, de 20/11/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lníraestruturas, sobre Aquisições Onerosas e Graciosa de Parcelas de Terrenos para
Realização da Empreitada de Beneficiação da EM 1242 entre o Lugar de Barbaído e Cruzamento da EM
550 (Freixial do Campo), cujo texto se transcreve: “No âmbito da obra de Beneficiação da E.M. 1242, entre
o lugar de Barbaído e o cruzamento da EM. 550 (Freixial do Campo), foram contatados os proprietários de
terrenos necessários para a implementação da referida obra. De acordo com o projeto de execução da
obra constatou-se a necessidade de aquisição de 4 parcelas, a saber:
Proprietário

Área (m2)

1

Henrique dos Santos Alves Dias

560,00

2

Maria Manuela Afonso Batista

1.845,00

3

Maria Joaquina Herdeiros de

57,00

4

Afonso Batista de Matos

1.213,00

Parcela

-

Benfeitorias

10 Pinheiros de Corte

2 Eucaliptos de Grande Porte

Neste contexto foram realizadas reuniões com tais proprietários, e na sequência de prestimosa
colaboração da Sr.a Presidente de Junta de Freguesia, foi acordado o seguinte: Relativamente à parcela 3,
com a área de 57 m2, a mesma foi cedida graciosamente pelos respetivos proprietários. Relativamente às
parcelas 1, 2 e 4: Indemnização pela área de terreno 6.500,00 €/hectare (valor que tem sido pago em
situações similares às ultimamente realizadas pela autarquia); Pinheiros de corte e eucaliptos de grandes
-

dimensões—25€/unidade. No quadro seguinte são explicitados os cálculos dos montantes indemnizatórios.
Total

Quantidade

Preço Unitário

Valor

Parcela 1

560,00 m2

0,65 €1m2

364,00 €

Parcela 2

1.845,00 m2

0,65 €/m2

1.199,25€

10 Pinheiros

25,00 €

250,00 €

Parcela 4

1.213,00 m2

0,65 €1m2

788,45 €

2 Eucaliptos

25,00 €

50,00 €

Total

Ata n.° 33/2020, de 2 de Dezembro
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1.449,25 €

1 .450,00 €

Total

838,45 €

840,00 €
2.654,00€
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O valor total das expropriações/aquisições amigáveis importam é de 2.654,00€. Nota: Os valores para
o hectare de terreno e para o arvoredo, mereceram a apreciação favorável do Diretor de Departamento
Técnico Operacional, que referiu representarem valores de mercado na zona e desse modo permitirem o
pagamento de uma justa indemnização, conforme é previsto no Código das Expropriações. Conclusão. Em
face do exposto, e uma vez que é preciso formalizar o processo de aquisição das parcelas de terreno
necessárias à implantação da obra em epígrafe, propõe-se que em reunião do executivo seja deliberado
indemnizar os proprietários abrangidos em conformidade com o quadro seguinte:
Parcela

Proprietário

Área (m2)

Valor

1

Henrique dos Santos Alves Dias

560,00

364,00 €

2

Maria Manuela Afonso Batista

1.845,00

1.450,00 €

3

Maria Joaquina Herdeiros de

57,00

0,00 € (Cedida Graciosamente)

4

Afonso Batista de Matos

1.213,00

840,00 €

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Aquisições Onerosas e Graciosa de
Parcelas de Terrenos para Realização da Empreitada de Beneficiação da EM 1242 entre o Lugar de
Barbaído e Cruzamento da EM 550 (Freixial do Campo) do seguinte modo: Parcela 1 Henrique dos
—

Santos Alves Dias, € 364,00; Parcela 2
Joaquina

—

Maria Manuela Afonso Batista, € 1.450,00; Parcela 3

Cabeça de Casal da Herança de, 0,00 € (Cedida Graciosamente); e Parcela 4
de Matos, € 840,00.
—

—

—

Maria

Afonso Batista

Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
Ponto 8— Aquisição Onerosa de Prédio Urbano. Rua do Vale, 42— Póvoa de Rio de Moinhos. Ana
Maria Reis Quintelas Costa Santos
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 23, de 17/11/2020 (n.° de entrada 1 9393, de
19/11/2020) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição do prédio sito na Rua do Vale, 42

—

Póvoa de Rio de Moinhos, inscrito na matriz predial urbana

sob o artigo 1082.°, da União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, à sua proprietária,
Ana Maria Reis Quintelas Costa Santos, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 1 .000,00.
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 do prédio sito na Rua do Vale, 42 Póvoa de Rio de
—

Ata n.° 33/2020, de 2 de Dezembro
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Moinhos, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1082°, da União das Freguesias de Póvoa de Rio
de Moinhos e Cafede, à sua proprietária, Ana Maria Reis Quintelas Costa Santos, livre de quaisquer ónus
ou encargos, pelo valor de € 1.000,00.
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— Centro de Dia e Social de São Bento. Pedido de Renovação de Protocolo

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n .05842, de 26/11/2020, do Diretor do Departamento de
Administração Geral, sobre o pedido de renovação de protocolo apresentado pelo Centro de Dia e Social
de São Bento de Louriçal do Campo, cujo texto se transcreve: “1. No dia 16/09/2011, foi celebrado um
protocolo entre esta Autarquia e o Centro de Dia e Social de São Bento de Louriçal do Campo, pata
cedência da respetiva escola primária. 2. A cedência foi feita a título gratuito, pelo período de 20 anos e
para, nas instalações da escola, funcionar o Centro de Dia e Social de São Bento e do Centro de Noite
anexo de Louriçal do Campo. 3. Mediante ofício, vem aquele Centro soliçitar a renovação do protocolo de
cedência do imóvel pelo período mínimo de 25 anos. Mais, justificam que pretendem submeter, uma
candidatura ao programa PARES 3.0, para reconversão do Centro de Dia e Social de São Bento e do
Centro de Noite de Louriçal do Campo anexo numa E.R.P.I. (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

—

Ação Social). 4. Em face do exposto, salvo melhor opinião, não se vê inconveniente na autorização do
pedido apresentado”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do protocolo celebrado com o
Centro de Dia e Social de São Bento de Louriçal do Campo, para a cedência da escola primária de
Louriçal do Campo, e a alteração do período de vigência do mesmo, em relação ao anterior protocolo,
para 25 anos.
Ponto 10— Habitar Castelo Branco Solidário Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras
—

em Habitações Degradadas. Regulamento n.° 21112017. Fixação de Comparticipações.
Fase VII

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5757, de 23/11/2020, da Divisão de Manutenção
de Espaços Verdes e Qualidade de Vida, que se transcreve: “Relativamente ao assunto supramencionado,
e na sequência da verificação documental e avaliações urbanísticas efetuadas às candidaturas
apresentadas, cumpre informar o seguinte: 1. Foram analisadas, pela ordem de entrada nos serviços,
conforme disposto no n.° 1 do regulamento suprarreferido, as candidaturas devidamente instruídas,
com toda a documentação verificada e julgada conforme; 2. Dessa análise, constatou-se que 15
Ata n.° 33/2020, de 2 de Dezembro
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candidaturas, concretamente as relativas aos processos descritos no mapa em anexo,
estavam
conformes, cumprindo os requisitos exigidos; 3. Foram identificadas as intervenções priorit
árias a
executar, assim como foi elaborado o respetivo mapa de trabalhos e estimativa orçamental, elemen
tos que
constam das respetivas fichas do edificado em cada processo; 4. Apresenta-se de seguida
um mapa
resumo da situação descrita:
Candidaturas conformes

15

Estimativa da comparticipação da CMCB

€ 142.805,86

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo 9.° do Regulamento n.° 211/2017,
que
seja deliberado: aprovar o valor das comparticipações, de acordo com o mapa anexo”.
Processo n.°

Proprietário/Arrendatário

Freguesia

HCB-S/47/2020

Adélia dos Santos Rodrigues

UF Freixial e Juncal Campo

8100,00€

9963,00€

HCB-S/14/2019

Anabela da Costa Barata

UF Freixial e Juncal Campo

9400,00€

9964,00€

HCB-S/45/2020

António Jesus dos Santos

Castelo Branco

9390,00€

9953,40€

HCB-SJ24/2020

Armindo Adriano Louro

UF Ninho do Açor e Sobral

7500,00€

7950,00€

HCB-S/31/2020

Ascensão da Costa Luís

UF Ninho do Açor e Sobral

8850,00€

9381,00€

HCB-S/49/2019

Cana Cristina das Neves de Sousa

UF Escalos de Cima e Lousa

9200,00€

9752,00€

HCB-S135/2019

Isabel Maria Antunes Dias

Alcains

9226,85€

9780,46€

HCB-S/48/2020

João Pedro dos Santos

UF Freixial e Juncal Campo

8100,00€

9963,00€

HCB-519/2020

Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva

Tinalhas

7500,00€

7950,00€

HCB-S/18/2020

José Pereira Tabarra

Castelo Branco

9238,02€

9840,00€

HCB-S/82/2017

Maria da Piedade

UF Freixial e Juncal Campo

9300,00€

9858,00€

HCB-S/1 02/20 17

Mana de Fátima Correia dos Santos Cacheira

Malpica do Tejo

9424,53€

9990,00€

HCB-S1112020

Maria do Céu Correia Duarte Gomes

Castelo Branco

9350,00€

9911,00€

HCB-S/29/2020

Noémia Rosa Patrício

Castelo Branco

9000,00€

9540,00€

HCB-S/1 2/2020

Vicente de Jesus Duarte

Tinalhas

8500,00€

9010,00€

132079,40€

142805,86€

comparticipação si IVA

comparticipação

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 9.° do Regulamento n.° 211/20
17,
aprovar o valor das comparticipações constantes do quadro transcrito, no montante total de 142.80
€
5,86.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorg
ar o
contrato de concessão de apoio financeiro ao Habitar Castelo Branco Solidário Programa Municipal
de
Apoio à Realização de Obras em Habitações Degradadas. Regulamento n.° 211/2017. Fixaçã
o de
—

Comparticipações. Fase VII.

Ata n.° 33/2020, de 2 de Dezembro
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Ponto 11

—

Medidas de Apoio à Comunidade no Âmbito da Pandemia. Natal Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta que se transcreve: “Considerando que: A propagação
da Covid-19 tem causado vários constrangimentos financeiros às empresas do concelho; A Câmara
Municipal de Castelo Branco assume um papel de proximidade e cooperação com o tecido empresarial do
concelho; A propagação da Covid-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; Se cancelaram as dinâmicas ligadas ao Natal Branco que
poderiam originar ajuntamentos; Existe a necessidade de dinamizar e incentivar a compra de produtos
locais através de meios digitais; 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; Na atual situação pandémica é
necessário dinamizar o comércio, incentivando a procura e a retoma da economia local; Proponho, com
vista à mitigação dos efeitos produzidos pela propagação da Covid-19, atribuir um subsídio de 270 mil
euros à ACICB que venha possibilitar as seguintes atividades: Concurso de montras de natal que vai
distinguir as mais originais, sustentáveis e tecnológicas, com prémios com o valor de 1000€, 500€ e 250€.
O prémio final resultará da votação do público com o valor de 2500€; Sorteio de talões de natal. Por cada
20€ em compras, habilita-se a receber vales de 50€ em compras no comércio local; Atribuir 250€ a cada
empresa de comércio e serviços sediada no concelho de Castelo Branco, através da iniciativa ‘Compre
aqui’. Para aderirem, as empresas devem colocar um autocolante do ‘Natal Branco’ na montra, um selo
‘Natal Branco/ACICB’ no saco ou embrulho e partilhar a medida nas redes sociais, identificando as
páginas do CB Acontece e ACICB. Promover as compras na plataforma CB.CompraLocal: Em cada 20€
de compras na plataforma CB.CompraLocal, oferta de um vale de desconto, no valor de 2,5€, nos
restaurantes do concelho de Castelo Branco. Não são acumuláveis mais do que cinco vales por compra e
cada vale corresponde ao desconto numa refeição; Em compras de valor igual ou superior a 20€ no
CB.CompraLocal, oferta dos portes de envio para Portugal continental. Solicita-se que: Se faça evidência
da concretização das medidas anteriormente propostas; A ACICB apresente quatro regulamentos para a
concretização das medidas propostas. Paços do Município, 27 de novembro de 2020. O Presidente da
Câmara Municipal de Castelo Branco”. Acompanha a proposta uma minuta do protocolo a celebrar com a
ACICB. Os documentos são dados como reproduzidos e ficarão a fazer parte integrante desta ata como
documentação n.° 5.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um pacote de medidas com vista à mitigação
dos efeitos produzidos pela propagação da Covid-19, consubstanciado na atribuição de um subsídio de
270 mil euros, à Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa (ACICB), para a realização do projeto
‘Natal Branco’

—

designadamente, as atividades constantes da proposta

—‘

condicionada a que se faça

evidência da concretização das medidas propostas e que a ACICB apresente, ao Senhor Presidente da
Câmara, os quatro regulamentos para a sua concretização.
Mais deliberou, aprovar a minuta do protocolo que define, nomeadamente, nas suas Clausulas
6a

5a

e

a apresentação, pela ACICB, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, semanalmente, uma

informação que evidencie a evolução e concretização de cada uma das atividades; que os pagamentos,
até ao limite do valor atribuído, sejam efetuados semanalmente contra a entrega de documentos
comprovativos dos compromissos assumidos; e que a prestação de contas final seja feita, pela ACICB, até
15/02/2021.
Foi ainda deliberado dar poderes áo Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar o respetivo protocolo.
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 elo Senhor Presidente encerrada a reunião eram 9 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente t que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a s cr ariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário

.
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