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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA —11 DEZEMBRO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
EDITAL n.° 80 /2020

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 11
de dezembro de 2020, pelas 9:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
CONVOCA,

Ponto 1

—

Ponto 2

—

Ponto 3

—

Ponto 4

—

Ponto 5

—

Ponto 6

—

Ponto 7

—

Aquisição Onerosa de Imóvel. Prédio Rústico em Ribeira do Chafariz

—

Lousa

Cedência de Imóvel à Junta de Freguesia de Castelo Branco. Rua de Santa Maria, 37 (Casa
do Forno), em Castelo Branco
Aquisição Graciosa de Dois Prédios Urbanos e Um Prédio Rural em Lentiscais. Cedência da
Junta de Freguesia de Castelo Branco
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Descentralização de Competências 2021
Saúde, Educação e Ação Social

—

Proposta de Retificação dos Contratos de Transferência de Competências e Auto de
Transferência de Recursos entre o Município e as Juntas de Freguesia
CATAA Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco.
Proposta de Minuta de Contrato-Programa para o Ano 2021
—

Celebração de Contratos Interadministrativos

7.1. União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede. Requalificação do Ringue de
Futebol, Zona Envolvente e Jardins
7.2. Junta de Freguesia de Tinalhas. Requalificação de Recinto de Festas (Largo da Junta)
7.3. Juntas e Uniões de Freguesias. Celebração de Contratos Interadministrativos no Âmbito dos
Transportes Escolares, Refeições Escolares e Componente de Apoio à Família no Ensino
Pré-Escolar e do 1 .° Ciclo do Ensino Básico
Ponto 8
Ponto 9

—

—

Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 2020. Transferência de
Verbas para Pagamento aos Membros das Mesas de Voto
Eleição para a Presidência da República Presidenciais 2021. Locais para Afixação de
Propaganda Eleitoral
—

Ponto 10— Medidas Preventivas e Restritivas Covid-19. Retificação dos Procedimentos de Faturação
Mensais
Ponto 11

—

Revisão n.° 4 ao Orçamento do Ano 2020

Ponto 12— Proposta de Orçamento de 2021. Retificação
Para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado nos lugares públicos do
costume.
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Diretor do Departamento

Paços do Município de Castelo Bynco 9 de dezembro 2020
O Presidente da Clmara)Municipal

Joséigs Alves
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°35
(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos onze 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.° 80/2020, de 9 de dezembro.
Ponto 1

—

Aquisição Onerosa de Imóvel. José Gamelas de Matos Pinto Cabeça de Casal de
—

Herança de. Prédio Rústico em Ribeira do Chafariz Lousa
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 25, de 03/12/2020 (n.° de entrada 1 6010, de
09/12/2020) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição do prédio sito no local conhecido como Ribeira do Chafariz, em Lousa, inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo 13, secção D, da União das Freguesias de Escalos de Cima e Lousa
integrar o projeto de reabilitação e requalificação do antigo lagar de Lousa
Gamelas de Matos Pinto

—

—,

—

destinado a

sendo propriedade de José

Cabeça de Casal de Herança de, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo

valor de € 5.000,00.
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 no local conhecido como Ribeira do

Chafariz, em Lousa, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 13, secção D, da União das Freguesias
de Escalos de Cima e Lousa
lagar de Lousa

—,

—

destinado a integrar o projeto de reabilitação e requalificação do antigo

sendo propriedade de José Gamelas de Matos Pinto Cabeça de Casal de Herança de,
—

livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 5.000,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.

Ata n.° 3512020, de 11 de Dezembro
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Ponto 2— Cedência de Imóvel à Junta de Freguesia de Castelo Branco. Rua de Santa Maria, 37
(Casa do Forno), em Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Castelo Branco,
apresentado através do ofício referência 53/2020, de 10/11/2020, para a cedência do edifício municipal
localizado na Rua de Santa Maria, 37, em Castelo Branco, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
565.°, da freguesia de Castelo Branco. O motivo da cedência justifica-se com o estado do imóvel,
pretendendo a junta de freguesia de Castelo Banco contratar a elaboração de projeto de arquitetura e
especialidade com o intuito da sua futura conservação, reabilitação e dinamização.
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 cedência graciosa do edifício municipal localizado na Rua de

Santa Maria, 37, em Castelo Branco, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 565°, da freguesia de
Castelo Branco, com o objetivo da junta de freguesia de Castelo Banco contratar a elaboração de projeto
de arquitetura e especialidade com o intuito da sua futura conservação, reabilitação e dinamização.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
Ponto 3— Aquisição Graciosa de Dois Prédios Urbanos e Um Prédio Rural em Lentiscais. Cedência
da Junta de Freguesia de Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Castelo Branco, apresen
tado através do ofício referência 52/2020, de 10/11/2020, para a aquisição graciosa de dois prédios urbanos e
um prédio rural localizados em Lentiscais, respetivamente, inscritos na matriz predial urbana sob os artigos
16170.°e 16171 .°ena matriz predial rústica sob o artigo 119.° secção A, da freguesia de Castelo Branco. A
Junta de Freguesia de Castelo Branco pretende ceder os prédios por não dispor dos meios técnicos que lhe
permitam desenvolver o concurso para a execução das obras de construção e requalificação dos espaços.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.° ido artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a aquisição graciosa de dois prédios urbanos e um prédio rural
localizados em Lentiscais, respetivamente, inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 16170.° e
1617i.° e na matriz predial rústica sob o artigo 1i9.° secção A, da freguesia de Castelo Branco. A Junta
de Freguesia de Castelo Branco pretende ceder os prédios por não dispor dos meios técnicos que lhe
permitam desenvolver o concurso para a execução das obras de construção e requalificação dos espaços.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de aquisição graciosa.
Ata n.° 35/2020, de 11 de Dezembro
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Ponto 4— Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Descentralização de Competências 2 21

—

Saúde, Educação e Ação Social
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta n.° 037/2020/PD, datada de 27/11/2020, deliberada em
reunião do Conselho Intermunicipal de dia 03/12/2020, sobre a descentralização de competências, nas
áreas da saúde, educação e ação social, na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB). para
efeitos de deliberação dos órgãos executivo e deliberativo do Município de Castelo Branco, cujo texto se
transcreve: ‘Considerando que: 1) O n.° 1 do artigo 237.° da Constituição da República Portuguesa dispõe
que as atribuições e a organização das autarquias locais, bem como a competência dos seus órgãos,
serão reguladas por lei, de harmonia com o princípio da descentralização administrativa; 2) Em 16 de
agosto de 2018 foi publicada a Lei n.° 50/2018 que veio estabelecer o quadro de transferências de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios
da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local; 3) O artigo 2.°
alínea f) da referida lei dispõe que a transferência de atribuições e competências se rege pela garantia da
transferência para as autarquias locais dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais adequados,
considerando os atualmente aplicados nos serviços e competências descentralizados; 4) O mesmo sendo
referido no artigo 80.° B da Lei n.° 51/2018, de 16 de agosto, que alterou a Lei das Finanças Locais; 5)
Mais dispondo no artigo 4.° da Lei 50/2018 que tal transferência será concretizada através de diplomas
legais de âmbito sectorial relativos às diversas áreas a descentralizar da administração direta e indireta do
Estado; 6) De 27 a 29 de novembro de 2018 foram publicados os seguintes diplomas, concretizando o
quadro de transferências nas entidades intermunicipais: a. Decreto-Lei n.° 99/2018, de 28/11/2018,
concretiza o quadro de transferência de competências para as entidades intermunicipais no domínio da
promoção turística; b. Decreto-Lei n.° 101/2012, de 29/11/2018, concretiza o quadro de transferência de
competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça; c.
Decreto-Lei n.° 102/2018, de 29/11/2018, concretiza o quadro de transferência de competências para os
órgãos das entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos
programas de captação de investimento; d. Decreto-Lei n.° 103/2012, de 29/11/2018, concretiza o quadro
de transferência de competências para as entidades intermunicipais no domínio da participação na
definição da rede dos quarteis de Bombeiros Voluntários e na elaboração de programas de apoio às suas
corporações; 7) Em reunião do Conselho lntermunicipal de 17 de janeiro de 2019, foi deliberado por
unanimidade assumir desde logo as competências previstas nos Decreto-Lei n.° 99/2018, de 28/11/2018 e
Decreto-Lei n.° 102/2018, de 29/11/2018 e de não pretender exercer as competências previstas nos
Decretos-Lei n°5 101/2018 e 103/2018, ambos de 29/11, relativamente ao corrente ano de 2019,
Ata n.° 35/2020, de 11 de Dezembro
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deliberação ratificada pela Assembleia Intermunicipal na sua reunião de 25 de janeiro de 2019; 8) Em 29
de janeiro de 2019, foi publicado o Decreto-Lei n.° 21/201 9, alterado pela Declaração de Retificação n.°
10/2019, de 25 de março, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e
das entidades intermunicipais no domínio da educação; 9) Em 30 de janeiro de 2019, foi publicado o
Decreto-Lei n.° 23/2019, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos
municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde; 10) Em 30 de abril de 2019, foi
publicado o Decreto-Lei n.° 58/2019, que concretiza a transferência das competências pata os órgãos
municipais e das entidades intermunicipais no domínio do serviço público de transporte de passageiros
regular em vias navegáveis interiores e no domínio do transporte turístico de passageiros em vias
navegáveis interiores; 11) Em reunião do Conselho lntermunicipal de 27 de maio de 2019, foi deliberado
por unanimidade, para o ano de 2020, não pretender exercer as competências previstas nos Decretos-Lei
n.° 103/201 8, de 29/1 1

—

Domínio Rede de Quartéis de Bombeiros Voluntários; Decreto-Lei n.° 23/2019

Domínio da saúde, Decreto-Lei n.° 21/2019

—

Domínio da educação e Decreto-Lei n.° 52/2019

—

—

Domínio

transportes navegáveis e assumir em 2020 as competências previstas no Decreto-Lei n.° 101/2018

—

Domínio da justiça, deliberação ratificada pela Assembleia lntermunicipal na sua reunião de 26 de junho
de 2019; 12) Em 12 de agosto de 2020, é publicado o Decreto-Lei n.° 55/2020, que concretiza a
transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio
da ação social; 13) Em 12 de agosto de 2020, é ainda publicado o Decreto-Lei n.° 56/2020, que prorroga o
prazo de transferência das competências pata as autarquias locais e entidades intermunicipais nos
domínios da educação e da saúde, passando a não ser automática a assunção destas competências em
2020, conforme referido na legislação; 14) Por sua vez, o n.° 4 do artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 55/2020,
de 12 de agosto, prevê que as competências em matéria de ação social se consideram transferidas para
as autarquias locais e entidades intermunicipais até 31 de março de 2022, prevendo os artigos 2.° e 3.° do
Decreto-Lei n.° 56/2020, de 12 de agosto, a prorrogação do prazo de obrigatoriedade da aceitação das
competências transferidas nas áreas da educação e da saúde, respetivamente ao abrigo dos Decretos-Lei
n.°s 21/2019 e 23/2019, ambos de 30 de janeiro, na sua redação atual, até 31 de março de 2022. 15) No
entanto, e relativamente ao Decreto-Lei n.° 55/2020 domínio da ação social, refere o seu artigo 24°, que
—

‘Relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que não pretendam assumir as
competências previstas no presente decreto-lei podem fazê-lo mediante comunicação desse facto à
Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até
60 dias após a publicação, no Diário da República, do despacho previsto no n.° 3 do artigo 16.° e das
portarias referidas nos artigos 10.0 e 11.0, documentos que até à presente data ainda não foram
Ata n.° 3512020, de 11 de Dezembro

Página 4I13

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
publicadas, facto que impedem as entidades intermunicipais de deliberarem sobre este assun o no que
respeita à eventual assunção das competências para 2021’; 16) No entanto, e relativamente aos domínios da
saúde e educação, prevê o Decreto-Lei n.° 56/2020, de 12 de agosto, no seu artigo 2.° e 3°, respetivamente,
que ‘Relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades intermunicipais que ainda não tenham
aceitado as competências previstas no presente decreto-lei, e que não o pretendam fazer no ano de 2021,
comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos
deliberativos, até 31 de dezembro de 2020’; 17) De acordo com a legislação em vigor e não existindo nada
em contrário, entram em vigor no ano de 2021 as competências previstas nos Decretos-Lei n.° 103/201 8,
de 29/11

—

Domínio Rede de Quartéis de Bombeiros Voluntários e Decreto-Lei n.° 58/2019

—

Domínio

transportes navegáveis; 18) Face ao exposto, considera o signatário que, relativamente às competências
nos diplomas legais que carecem de decisão até 31 de dezembro de 2020: Para o ano de 2021
Decreto-Lei n.° 23/2019

—

Domínio da saúde, Decreto-Lei n.° 21/2019

—

Domínio da educação

—

—

a.

considera

o Conselho Intermunicipal não estarem reunidas todas as condições logísticas e de recursos humanos, bem
como financeiras para assegurar a assunção das respetivas competências; b. Decreto-Lei n.° 55/2020
domínio da ação social

—

—

por não estarem publicados os despachos e portarias referidas no diploma,

considera o Conselho Intermunicipal não estarem reunidas todas as condições legais para deliberar sobre a
assunção das respetivas competências. Nestes termos, proponho que o Conselho Intermunicipal delibere
submeter à Assembleia Intermunicipal a decisão de não pretender exercer as competências previstas nos
Decreto-Lei n.° 23/2019

—

Domínio da saúde, Decreto-Lei n.° 21/2019

—

Domínio da educação e Decreto-

Lei n.° 55/2020 domínio da ação social no ano de 2021, devendo ser tal facto comunicado à DGAL”.
—

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a deliberação do Conselho Intermunicipal,
tomada em reunião de dia 03/12/2020, pela qual se estabelece que a Comunidade Intermunicipal da Beira
Baixa de não pretende exercer as competências previstas no Decreto-Lei n.° 23/2019
Saúde, no Decreto-Lei n.° 21/2019

—

Domínio da Educação e no Decreto-Lei n.° 55/2020

—

—

Domínio da
Domínio da

Ação Social, no ano de 2021.
Deliberou ainda, submeter a decisão da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa à Assembleia
Municipal para aprovação.
Ponto 5— Proposta de Retificação dos Contratos de Transferência de Competências e Auto de
Transferência de Recursos entre o Município e as Juntas de Freguesia

Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de adenda aos protocolos celebrados entre o Município
de Castelo Branco e as Freguesia do Concelho de Castelo Branco que seguidamente se transcreve:
Ata n.° 35/2020, de 11 de Dezembro
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“Considerando que: 1. Na sequência dos protocolos outorgados entre o Município de Castelo Branco e as
freguesias de concelho, relativamente à transferência de competências elencadas no n.° 2 do artigo 38.°
da Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto e do n.° 1 do artigo 2.° da Lei n.° 57/2019, de 30 de abril, verificou-se
que os mesmos, elaborados com base nas versões antigas, saíram com algumas inexatidões; 2. Assim,
propõe-se que sejam elaboradas adendas aos referidos protocolos, com as seguintes correções: a. Tendo
em consideração que as transferências são efetuadas diretamente pela Direção-Geral das Autarquias
Locais, propõe-se que seja eliminada a alínea c) da cláusula

2a
—

Obrigações do Município: ‘c) Assegurar

a transferência dos recursos financeiros expressamente identificados e quantificados no Anexo 1 ao
presente Auto’. b. Na cláusula

4a
—

Recursos: i. onde se lê: ‘Os recursos financeiros destinados ao

cumprimento deste auto de transferência são disponibilizados pelo Município e transferidos para a
freguesia em conformidade com o anexo 1’; ii. Deverá ler-se: ‘Os recursos financeiros destinados ao
cumprimento deste auto de transferência são disponibilizados pela Direção-Geral das Autarquias Locais e
transferidos para a freguesia em conformidade com o anexo 1’. 3. Mais se propõe que a presente proposta
seja aprovada pela Câmara Municipal e seja submetida à apreciação da Assembleia Municipal. Paços do
Município, 10 de dezembro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a elaboração de adendas aos protocolos
outorgados entre o Município de Castelo Branco e as freguesias do concelho, relativamente à
transferência de competências elencadas no n.° 2 do artigo 38.° da Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto e
do n.° 1 do artigo 2.° da Lei n.° 57/201 9, de 30 de abril, com o intuito de eliminar a alínea c) da Cláusula
—

Obrigações do Município e de alterar a Cláusula

4a
—

Recursos, de modo a que passe a constar o

texto: Os recursos financeiros destinados ao cumprimento deste auto de transferência são
disponibilizados pela Direção-Geral das Autarquias Locais e transferidos para a freguesia em
conformidade com o anexo 1.
Deliberou ainda, remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação.
Ponto 6— CATAA Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco.
—

Proposta de Minuta de Contrato-Programa para o Ano 2021

Pelo Senhor Presidente foram presentes, a proposta de minuta do Contrato-Programa para o Ano
2021, a celebrar entre o Município e a CATAA
de Castelo Branco
Fiscal Único

—

—

—

Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar

artigo 47.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto

—

e o respetivo Parecer Prévio do

emitido em conformidade com o disposto na alínea c) do n.° 6 do artigo 25.° da Lei n.°

50/20 12, de 31 de agosto

—,

para efeitos de apreciação do Executivo Municipal e posterior aprovação pela

Ata n.° 3512020, de 11 de Dezembro
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Assembleia Municipal Os documentos presentes sao dados como reproduzidos ficando a faz r parte
integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Vereador Carlos Almeida que referiu ter visitado,
em 2017, com o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, na altura o Dr. Luís Correia, a
Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar (CATAA) e que o tinham informado sobre a
associação estar a preparar candidaturas a projetos de financiamento com vista à sua sustentabilidade.
Depois quis saber, nomeadamente: se as candidaturas tinham sido feitas; se os valores praticados pelo
CATAA estavam acima do mercado

—

conforme alguns empresários o haviam informado; qual era a

relação financeira entre o CATAA e o lnovcluster; e quantos eram os funcionários a exercer funções no
CATAA. O Senhor Presidente concedeu a palavra à Senhora Vereadora Cláudia Domingues que
respondeu ao Senhor Vereador que as candidaturas tinham sido feitas e que se destinam,
essencialmente, ao desenvolvimento de novos produtos e à investigação no setor agroalimentar. Referiu
ainda que o contrato-programa se destina a colmatar perdas de faturação com a inovação e
desenvolvimento de novos produtos para as empresas, ao apoio ao empreendedorismo na comunidade
escolar e ao apoio aos empreendedores. Quanto à questão sobre se o os valores praticados pelo CATAA
eram acima do mercado, esclareceu que o CATAA não tinha como objetivo fazer concorrência ao setor
privado, mas sim inovar e desenvolver novos produtos e que tal era feito a custo zero, de acordo com o
contrato-programa. Explicou que o CATAA é um entre os cento e oitenta associados do lnovcluster e que
o lnovcluster tem uma pequena participação no CATAA. Referindo-se aos trabalhadores do CATAA, a
Senhora Vereadora referiu que o seu número estaria entre quinze a vinte funcionários, mas que poderia
detalhar em cada uma das unidades.
Neste momento, o Senhor Presidente e a Senhora Vereadora Cláudia Domingues saíram do
Salão Nobre.
Após analisar a documentação, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, remeter a proposta de minuta do Contrato-Programa para o Ano 2021,
como o respetivo Parecer Prévio do Fiscal Único, da CATAA

—

Associação Centro de Apoio Tecnológico

Agro-Alimentar de Castelo Branco, à Assembleia Municipal, para apreciação e posterior aprovação.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para assinar o
contrato-programa, após aprovação da Assembleia Municipal.
Depois de votado o ponto, o Senhor Presidente e a Senhora Vereadora Cláudía Domingues
regressaram ao Salão Nobre.
Ata n.° 35/2020, de 11 de Dezembro
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Ponto 7

—

Celebração de Contratos Interadministrativos com Juntas e Uniões e Freguesias

7.1. União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede. Requalificação do Ringue de
Futebol, Zona Envolvente e Jardins

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6002, de 08/12/2020, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta para a celebração de um contrato interadministrativo com a
União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, com o seguinte teor: ‘1

—

A União de

Freguesias de Póvoa Rio de Moinhos e Cafede pretende requalificar o ringue de futebol, zona envolvente
e jardins, na Póvoa Rio de Moinhos. 2

—

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

da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio
às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda da articulação dos interesses próprios das
populações, devendo a respetiva união cumprir todos os requisitos legais. 3

—

Assim, em face do exposto,

e nos termos da alínea m), do n.° 1, do artigo 33°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, não se vê
inconveniente que a Câmara Municipal aprove o apoio de 414.171,21€ (quatrocentos e catorze mil cento e
setenta e um euros e vinte e um cêntimos), à União de Freguesias de Póvoa Rio de Moinhos e Cafede,
para o objeto descrito em 1, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de apoio a
qual, após a respetiva aprovação, deverá ser formalizada mediante a celebração de um contrato
interadministrativo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de um contrato interadministrativo
com a União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, com o objetivo de estabelecer a
transferência da verba de €414.171,21 destinada à realização da empreitada de Requalificação do RIngue
de Futebol, Zona Envolvente e Jardins, nos termos da alínea m) do n.° ido artigo 33.° da Lei n.° 75/201 3,
de 12 de setembro.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da
alínea k) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro e dar poderes ao Senhor Presidente
ou a quem legalmente o substitua para assinar o contrato interadministrativo, após aprovação pelo Órgão
Deliberativo.
7.2. Junta de Freguesia de Tinalhas. Requalificação de Recinto de Festas (Largo da Junta)

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 8856, de 08/12/2020, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta de celebração de um contrato interadministrativo com a Junta
de Freguesia de Tinalhas, com o seguinte teor: “1
Ata n.° 3512020, de 11 de Dezembro
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o recinto de festas (Largo da Junta), em Tinalhas. 2— Considerando que nos termos da alínea j), do n.° 1,
do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre
formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda da articulação dos interesses
próprios das populações. 3

—

Assim, em face do exposto, e nos termos da alínea m), do n.° 1, do artigo

33°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, não se vê inconveniente que a Câmara Municipal aprove o
apoio de 371.000,00€ (trezentos e setenta e um mil euros), para o objeto descrito em 1, à Junta de
Freguesia de Tinalhas, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de apoio a qual,
após a respetiva aprovação, deverá ser formalizada mediante a celebração de um contrato
interadministrativo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de um contrato
interadministrativo com a Junta de Freguesia de Tinalhas, com o objetivo de estabelecer a transferência
da verba de € 371.000,00 destinada à realização da empreitada de Requalificação de Recinto de
Festas (Largo da Junta), nos termos da alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da
alínea k) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro e dar poderes ao Senhor Presidente
ou a quem legalmente o substitua para assinar o contrato interadministrativo, após aprovação pelo Órgão
Deliberativo.
7.3. Juntas e Uniões de Freguesias. Celebração de Contratos Interadministrativos no Âmbito
dos Transportes Escolares, Refeições Escolares e Componente de Apoio à Família no
Ensino Pré-Escolar e do J.° Ciclo do Ensino Básico
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5941, de 03/12/2020, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, sobre uma proposta de celebração de contratos interadministrativos com
as juntas e as uniões de freguesias, com o texto que se transcreve: “1

—

Por força do disposto na alínea c)

e d) do n.° 2 do artigo 23.° do Anexo 1 da Lei n.° 75/2013 e alíneas gg) e hh) do n.° 1 do artigo 33.° do
mesmo diploma legal, bem como da conjugação do disposto no n.° 2 do artigo 117.° com o artigo 131°,
ambos do anexo da referida Lei, vimos propor, para o 2.° e 3.° períodos do Ano Letivo 2020/2021 e 1.°
período do Ano Letivo 2021/2022, a celebração de Contratos lnteradministrativos com as Uniões e Juntas
de Freguesia, no âmbito dos Transportes Escolares, Refeições Escolares e Componente de Apoio à
Família no Ensino Pré-Escolar e do 1 .° Ciclo do Ensino Básico, conforme os casos, com os valores
constantes nos mapas em anexo. Propomos igualmente que seja adotada a minuta do contrato do
Ata n.° 3512020, de 11 de Dezembro
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ano anterior

—

com as necessárias adaptações

—

do qual se junta cópia”. Os valores envolvidos totalizam

€ 233.451,60 e estão distribuídos consoante o quadro anexo à informação que abaixo se transcreve.
Despesas
Juntas e Uniões
de Freguesias

a
Transferir pela
Câmara Municipal

Pré-Escolar
Refeições + Pessoal
Não Docente

Transportes
Escolares

Alcains

€24.177,87

€1.781,00

Escalas de Baixo e Mata

€ 31.486,44

€1.714,29

€15.200,73

Escalas de Cima e Lousa

€ 31.096,06

€ 3.841,85

€ 34.937,91

Latdosa

€16.646,44

€1.545,10

€19.287,54

Malpica do Tejo

€17.728,00

€1.736,05

€19.464,05

Monforte da Beira

€1.096,00

1.0

Ciclo
Refeições

€25.958,87

€ 4.704,58

€4.704,58

Salgueiro do Campo

€ 14.988,94

Sarzedas

€22.667,18

€29.511,40

Sobral do Campo e Ninho do Açor

€ 12.088,94

-€478,80

Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede

€ 2.952,50

€ 2.270,81

€ 5.223,31

Tinalhas

€ 8.227,56

€1.798,60

€10.076,16

Cebolais de Cima e Retaxo

€ 7.820,00

€ 7.008,09

€ 14.828,09

Total Geral:

€ 233.451,60

€ 2.757,45

€ 17.746,39

€2.235,27

€54.413,85
€11.610,14

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea c) e d) do n.° 2 do
artigo 23.° do Anexo 1 e na alínea gg) e hh) do n.° 1 do artigo 33°, bem como da conjugação do disposto
no n.° 2 do artigo 117.° com o artigo 131.° ambos do Anexo 1 e da alínea 1) do n.° 1 do artigo 33°, da
Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, submeter, para os efeitos da alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, a celebração de contratos interadministrativos com as juntas e as uniões
de freguesias, no Âmbito dos Transportes Escolares, Refeições Escolares e Componente de Apoio à
Família no Ensino Pré-Escolar e do 1.° Ciclo do Ensino Básico, no valor global de €233.451,60, repartido
como consta do quadro supra transcrito.
Deliberou ainda, aprovar a minuta do contrato interadministrativo, que se dá como reproduzida, ficando
a fazer parte integrante desta ata identificada como documentação n.° 2.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação, nos termos da
alínea k) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro e dar poderes ao Senhor Presidente
ou a quem legalmente o substitua para assinar os contratos interadministrativos, após aprovação pelo
Órgão Deliberativo.

Ata n.° 3512020, de 11 de Dezembro

Página 10IJ3

10/

/“

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Ponto 8

—

Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 2020. Tran erência
de Verbas para Pagamento aos Membros das Mesas de Voto

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6001, de 05/12/2020, da Secção de Contratação
Pública, elaborada segundo o ofício referência 275 15/2020/SGA_AE/DAE, de 17/11/2020, da Secretaria
Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), que informa da transferência da verba de € 259,65,
destinada ao pagamento dos membros da mesa de voto em mobilidade para a Eleição da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores 2020, realizada no dia 18 de outubro de 2020.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do montante de € 259,65,
correspondente ao pagamento dos membros da mesa de voto em mobilidade para a Eleição da
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 2020, realizada no dia 18 de outubro de 2020.
Ponto 9— Eleição para a Presidência da República

—

Presidenciais 2021. Locais para Afixação de

Propaganda Eleitoral
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5952, de 03/12/2020, da Secção de Contratação
Pública, propondo os locais destinados à afixação de propaganda eleitoral das Presidenciais 2021. Os
locais propostos são a Rua Eurico SaIles Viana (rotunda na variante, nas traseiras da estação da CP), a
Rotunda da Europa (entre as Avenidas da Europa e de Espanha), a Rua da Granja (em frente à
subestação da EDP), a entrada norte da cidade (estrada do Salgueiro do Campo, junto ao parque de
estacionamento da superfície comercial Minipreço), a entrada sul da cidade (Avenida do Empresário) e o
Campo da Feira (junto ao Pavilhão Multiusos).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os locais para afixação da propaganda
eleitoral das Presidenciais 2021, na Rua Eurico Salles Viana (rotunda na variante, nas traseiras da estação
da CP), a Rotunda da Europa (entre as Avenidas da Europa e de Espanha), a Rua da Granja (em frente à
subestação da EDP), a entrada norte da cidade (estrada do Salgueiro do Campo, junto ao parque de
estacionamento da superfície comercial Mmi Preço), a entrada sul da cidade (Avenida do Empresário) e o
Campo da Feira (junto ao Pavilhão Multiusos).
Ponto 10

—

Medidas Preventivas e Restritivas Covid-19. Retificação dos Procedimentos de
Faturação Mensais

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5416, de 03/11/2020, da Secção de Taxas e
Licenças, sobre Medidas Preventivas e Restritivas Covid-19. Retificação dos Procedimentos de Faturação
Mensais, que se transcreve: “No seguimento da proposta, datada de 30 de outubro de 2020, do Senhor
Presidente da Câmara e da deliberação do Órgão Executivo de 30/10/2020, para conhecimento e devidos
Ata n.° 3512020, de 11 de Dezembro
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efeitos, informamos: O processamento mensal, pata pagamento das taxas devidas pelas ocupações
(mercados) e tendas de imóveis propriedades do Município, é efetuado a partir do dia 20 do mês anterior
ao que disser respeito e existem prazos a cumprir (dia 8 ou 10 de cada mês); De acordo com os contratos
de arrendamento, em algumas situações, os processamentos mensais das tendas, dizem respeito a um ou
dois meses posteriores ao mês do procedimento; Sendo a deliberação do Órgão Executivo, posterior ao
processamento mensal, determina como meses de isenção novembro e dezembro e as faturas/recibos,
foram emitidas para pagamento, dentro dos períodos atrás mencionados, situação que dá origem a
regularizar todos os valores emitidos e documentos emitidos (faturas); Considerando que, a situação
descrita no parágrafo anterior e alguns dos munícipes, já procederam ao pagamento, nomeadamente mês
de novembro e mercados (mercado-Praça, mercado grossista e mercado

—

campo da feira), propomos:

Retificação, dos meses a isentar, de acordo com o informado pela Secção de Taxas e Licenças. Salvo
melhor opinião, reencaminhamos para despacho superior”.
A Câmara Municipal detiberou, por unanimidade, autorizar a retificação para os meses de dezembro e
janeiro, o período a isenção de pagamento pelas ocupações (mercados) e rendas de imóveis propriedades
do Município, no âmbito das medidas preventivas e restritivas Covid-19 tomadas pela Câmara Municipal
em reunião de 30 de outubro de 2020.
Ponto 11

—

Revisão n.° 4 ao Orçamento do Ano 2020

Pelo Senhor Presidente foi presente a Revisão n.° 4 ao Orçamento do Ano 2020, documentos que se
dão como reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta ata designados como documentação n.° 3.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a Revisão n.° 4 ao Orçamento do Ano 2020.
Mais deliberou, submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das alíneas a)
do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Ponto J2

—

Proposta de Orçamento de 2021. Retificação

Pelo Senhor Presidente foi presente uma retificação à Proposta de Orçamento de 2021, documentos que
se dão como reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta ata designados como documentação n.° 4.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a presente retificação à Proposta de Orçamento de 2021.
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
Ata n.° 3512020, de 11 de Dezembro
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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 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 pelt
30 minutos, da qual se lavrou a presente ata

71
hor Presidente encerrada a reunião eram 9 horas e
ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,

Francisco José Alveirinho Correia, que a seci
O Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 3512020, de 11 de Dezembro
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