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ATA N.°2
Aos dezanove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos Paços do Municipio, a
Câmara Municipal reuniu publicamente por convocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor
Presidente Luis Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto
Rodrigues Alves e os Senhores Vereadores Jorge Manuel Carrega Pio, Carlos Barata de Almeida e Hugo
José dos Reis Lopes.
A Senhora Vereadora Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares foi substituida pela cidadã n.°
7 da lista de candidatos do Partido Socialista á Câmara Municipal de Castelo Branco, Paula Maria
Femandes Custódio Reis, conforme estabelece os artigos 78.° e 79°, no seu n.° 1, da Lei n.° 169/99, de
18 de setembro.
A Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista não pôde estar presente, por se encontrar em serviço
oficial, tendo sido justificada a respetiva falta.
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 da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM 00 DIA

O Senhor Presidente deu inicio ao periodo antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores
Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Pio: “Bom dia Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Público, Comunicação Social. Gostaria de fazer apenas uma breve intervenção, relativamente à
contratação pública e realçar duas ou três ideias. Uma, relativamente a uma noticia sobre uma tese de
mestrado que surgiu em jornal nacional, que de uma forma muito minuciosa, exaustiva, entre o período de
2009 a 2015, estudou toda a contratação pública feita pelos municipios portugueses e colocou Castelo
Branco em sétimo lugar, no que diz respeito a recorrer ao procedimento do ajuste direto. É de facto um
valor muto significativo o qual eu complementava com uma informação mais recente, designadamente do
ano 2016 e com base no portal municipal da transparência, onde se evidenciavam mais dois aspetos: um,
relativo á percentagem de contratos por ajuste direto, que em Castelo Branco é de 80%, quando a média
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nacional é de 91,88%; por outro lado, a percentagem de despesa efetuada por ajuste direto, em Castelo
Branco, é de 18,93%, quando a média nacional é de 75,04%. É uma realidade completamente
avassaladora e é evidente que desmascara, também, o papel feito por muitos, incluindo a oposição, nos
últimos quatro anos. Na realidade, aquilo que se assistiu nos últimos quatro anos Assembleia Municipal
—

atrás de Assembleia Municipal, especialmente por parte da bancada do Partido Social Democrata, de
forma exaustiva, exagerada, na minha opinião

—,

foi o lançar de um clima de suspeição sobre aquilo que

seria, eventualmente, o recorrer do ajuste direto como um procedimento normal. Estes valores vêm
desmascarar essa situação e evidenciar que, em Castelo Branco, o ajuste direto é um procedimento que
está claramente abaixo da média nacional. Se juntarmos a isto o que vem no Anuário dos Municipios
Portugueses, relativamente aos últimos anos, que Castelo Branco foi dos municipios que mais investiu a
nível nacional, então podemos também dizer que isto não passou de demagogia, de miudezas, claramente
com o propósito de inoperacionalizar a atividade da Câmara que, efetivamente, foi e é uma evidência.
Para rematar, dizer que tivemos sempre a postura, especialmente o Senhor Presidente, em estar num
patamar um pouco mais acima e com o foco no investimento, numa estratégia de desenvolvimento de
Castelo Branco, forte, sustentável e, no fundo, eu acho que é isso que importa aos albicastrenses. Obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia, ex.mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, ex.mos Senhores Vereadores, ex.mos Senhores Funcionários do Municipio de Castelo
Branco, ex.mos Senhores Representantes da Comunicação Social... Muito bom dia para todos vocês. Eu
trazia duas questões e, depois delas, gostaria de fazer algumas interpelações ao Senhor Presidente da
Câmara. A primeira questão prende-se com dados muito recentes, publicados há cerca de dez dias por
uma entidade de referência a nível nacional e estou a reportar-me ao Instituto Nacional de Estatística. Os
dados que foram publicados, já consolidados, da atividade do turismo em Portugal em 2016, são
apresentados com uma desagregação concelho a concelho. Isto permite-nos fazer algumas comparações,
nomeadamente, como é que Castelo Branco se posiciona no todo nacional, ao nivel das capitais do
interior do pais e, também, até ao nivel do próprio distrito. E o que é que nós constatamos? Obviamente,
os números não são suscetíveis de muitas leituras, eles podem é levar-nos a algumas reflexões, para
deles tirarmos algumas ilações. O que se constata é que o nosso posicionamento, ao nível das capitais do
interior do pais, é triste, diria eu, e é algo confrangedor. Ao nível do distrito é um pouco arrasador e eu
passo a explicar. Temos os dados de 2015 e verifica-se que concelhos como a Covilhã e o Fundão, quer
ao nível do total de hóspedes, quer ao nível do total de dormidas, já tinham valores muito consideráveis.
Relativamente ao ano de 2016, no caso da Covilhã, que já estava num patamar de mais do dobro do total
de hóspedes, tem um crescimento de 20% e, no total de dormidas, tem um crescimento de mais 23%. No
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caso do Fundão, que curiosamente estava com mil hóspedes abaixo em 2015, comparativamente com
Castelo Branco, tem um crescimento, no ano 2016, de 19% e, no caso das dormidas, o crescimento foi,
também, de 19%. O crescimento da atividade turística, que na região centro foi particularmente
florescente, no que diz respeito a Castelo Branco, infelizmente, no total de hóspedes, nós tivemos um
crescimento de apenas um digito, ou seja, 8% e, no caso das dormidas apenas, de 5%. Isto significa que
outros territôrios, também situados no interior do país, estão a aproveitar a atividade que mais riqueza gera
em Portugal e que mais postos de trabalho está a criar e, Castelo Branco, lamentavelmente, está a passar
ao lado desta realidade. De modo que eu tenho trés questões para o Senhor Presidente, Em primeiro lugar,
como é que interpreta estes dados? Em segundo lugar, que explicações tem a dar para estes dados? E,
em terceiro lugar, estes dados, de todo, não o preocupam? Há um segundo tema que eu também gostada
de abordar com o Senhor Presidente da Câmara. É do nosso conhecimento e até já do público, que o
distrito de Castelo Branco foi o terceiro distrito do país em que mais hectares arderam, no ano passado.
Só fomos ultrapassados pela Guarda e por Coimbra. O concelho de Castelo Branco, infelizmente, foi muito
fustigado. Eu estou a pensar em algumas freguesias como: Louhçal do Campo, Sarzedas, Santo André
das Tojeiras, Freixial do Campo, enfim, um conjunto de freguesias do nosso concelho que foram,
particularmente, fustigadas. Já sabemos que os concelhos não estão a ser tratados todos com a mesma
equidade. Aliás, vieram a terreiro um conjunto de responsáveis
e presidentes de comunidades intermunicipais

—,

—

particularmente presidentes de cãmaras

exatamente, dar nota que há alguns concelhos que não

estão a ter algumas linhas de apoio que outros concelhos estão a ter. Estes autarcas vieram manifestar
publicamente a sua insatisfação, o seu sentimento de injustiça e a minha questão para o Senhor
Presidente, no que diz ao concelho de Castelo Branco, é: que tipo de iniciativas é que o Senhor Presidente
tomou, até ao momento, junto do governo central, com o intuito de acautelar os interesses destes
proprietários ou, se não as tomou, então o que é que pensa fazer no futuro? Muito obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Bom dia Senhor Presidente, bom dia Senhores
Vereadores, bom dia Senhores Diretores de Departamentos, Comunicação Social, Albicastrenses
Presentes. Nos passados dias seis e sete de janeiro, o Centro de Empresas novadoras em Castelo
Branco (CEI) promoveu o Coolworking, projeto piloto e inovador de empreendedorismo infantil e juvenil,
com a presença de quarenta e oito alunos das escolas secundárias da nossa cidade que estiveram trinta e
seis horas non stop, tendo-se iniciado ás nove da manhã de sábado e terminado às vinte e uma horas de
domingo. Foram estimuladas as capacidades empreendedoras desses jovens, os resultados foram
excelentes e este foi mais um bom exemplo de iniciativas que superou expectativas do próprio CEI que,
presentemente, já tem uma taxa de ocupação muito perto dos cem por cento. De referir que este sucesso
Ata n.° 2/2018, de 19 de Janeiro (Mandato 201 7-2021)

Página 3/23

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
já chegou ao conhecimento de outras Câmaras Municipais e de outras associações que querem replicar,
nas suas regiões, este tipo de eventos. Eu diria mesmo que fazer e falar são duas palavras muito
diferentes e muito distantes. Nos dias 16, 17 e 16 do presente mês de janeiro, mais uma iniciativa se
realizou em Castelo Branco, o IV Curso de Emergências Radiológicas, promovido pela Autoridade
Nacional de Proteção Civil. É a primeira vez que este curso é descentralizado para fora de Lisboa e foi
escolhida Castelo Branco. De referir que, normalmente, o curso tem sessenta formandos e que este,
realizado em Castelo Branco, teve mais de duzentos. Foi a maior iniciativa do género realizada em
Portugal. Estiveram presentes muitas entidades: desde a Autoridade Nacional da Proteção Civil, à Agência
Portuguesa do Ambiente, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Superior Técnico, o Exército, a Marinha, a
Força Aérea, a Policia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Teve
uma parte teórica durante dois dias, realizada no Cine Teatro, em que os mais de duzentos formandos e
os formadores tiveram oportunidade, também, de conhecer a nossa cidade, aquilo que nós oferecemos a
todos os que nos visitam e potenciar o comércio local. O terceiro dia já foi uma parte prática realizada na
Base de Apoio Logistico onde tiveram a oportunidade de ver um excelente exemplo de concreuzação de
mais uma infraestrutura do nosso Município. A escolha de Castelo Branco teve, mais uma vez, como
pressupostos, o apoio da Câmara Municipal de Castelo Branco e as condições sustentadas nessas
mesmas infraestruturas que acabei de referir. A escolha de Castelo Branco é óbvia e, isso é motivo de
orgulho, não só para a Câmara Municipal, mas para todos os albicastrenses. No que respeita às
portagens, quero endereçar os meus parabéns ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castelo
Branco, Dr. Luis Correia, pela sua opinião, sobre as mesmas, que cito: ‘deveríamos estar a tomar medidas
que fossem no sentido de diminuir, ou mesmo abolir, as portagens e não estar permanentemente
confrontados com aumentos destes custos’. Revela liderança na defesa dos interesses das pessoas que
vivem no interior. Não revela, como outros muitas vezes defendem, o principio do utilizador pagador.
Quero também referir a situação do multibanco no Salgueiro do Campo. Mais uma vez, enquanto uns
estabelecem pontes para resolver e ultrapassar estas situações, outros procuram associar as vozes a
outra forra de fazer política e não procuram qualquer solução. Fazer e falar são palavras mesmo muito
diferentes e mesmo muito distantes. Muito obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Permitam-me, relativamente às intervenções
que foram feitas, fazer dois ou três apontamentos. Em uma ou outra intervenção, fica sempre a ideia de
que são menos albicastrenses aqueles que, eventualmente, possam apresentar dados menos positivos,
possam fazer algumas criticas, ou até sejam portadores de algumas propostas alternativas. Ser
albicastrense, ser português é mostrarmos as alegrias e as felicidades que a nossa terra nos possa
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oferecer e dar. Mas também não deixa de ser um ato patriótico, não deixa também de ser um ato
albicastrense, sinalizar situações que nós vemos como menos boas e que temos a ambição de projetar
num outro patamar. Lições sabre a orgulho de ser albicastrense, com toda a franqueza, permitam-me
dizer, com o devido respeito, não recebo de ninguém. Fico particularmente feliz quando o nosso concelho,
a nossa cidade são projetados nos contextos nacional e internacional. É isto que me move, é isto que me
traz para a politica. No que diz respeito ao Centro de Empresas Inovadoras (CEI), permitam-me fazer aqui
um pouco de história. Eu, enquanto Presidente da Concelhia do PSD, vai para um ano e meio passados,
tive oportunidade de visitar várias instituições que funcionam no nosso concelho e, em particular, na nossa
cidade. A primeira instituição que visitei foi o CEI e, na altura tive a oportunidade de tê-lo visitado na
companhia do então diretor e também do atual e à época
—

—

Senhor Presidente da Câmara Municipal de

Castelo Branco. Depois de ter visitado aquelas instalações, fiz uma conferência de imprensa e nela
apresentei um conjunto de sugestões

—

estão escritas, é apenas uma questão de irem verificar o que eu

disse na altura. Dentro de uma perspetiva positiva, construtiva e de alavancar aquilo que fazemos em
Castelo Branco, sinalizei o facto de, até então, nunca ninguém do CEI se ter dirigido às escolas do ensino
superior e às escolas do ensino básico e secundário e, uma das propostas que fiz então foi, exatamente,
envolver, em projetos de empreendedorismo, os alunos do ensino básico, do ensino profissional e do
ensino superior. Hoje, com particular felicidade, constato que na altura, mereceu uma reação tão
veemente do Senhor Presidente da Câmara, o tempo acabou por me dar razão. É este o caminho a fazer
em Castelo Branco: envolver os nossos jovens em projetos ligados ao empreendedorismo. Para quem
duvida do que eu estou a dizer, é uma questão de revisitarem a minha intervenção na conferência de
imprensa. Finalmente, no que diz respeito ao Salgueiro do Campo, permitam-me fazer aqui, também, um
apontamento, entre o fazer e o falar. É do conhecimento público que havia um risco sério da caixa
multibanco sair daquela localidade. Isso mesmo foi assumido pela própria entidade bancária que enviou
um e-mall para a Junta de Freguesia, há uns meses que tinha caído no esquecimento
—

—

onde sinalizava

esse risco. Até que houve algumas pessoas que tiveram conhecimento desse risco, a começar pelo
próprio proprietário do café, onde está localizado o multibanco e, tomaram a iniciativa de reivindicar a sua
continuidade em Salgueiro do Campo. Nessa circunstância, fomos contactados para nos solidarizarmos
com a população e, em boa hora o fizemos, porque constatámos que o e-mail existia e que havia o risco
de saída do muítibanco. Entendemos que era uma preocupação daquelas gentes, de maneira que, nós
estamos do lado daquelas pessoas, tentando encontrar uma solução. Se ela foi encontrada, esta semana
tivemos conhecimento disso pela comunicação social, ficamos felizes com o facto de que, aquilo que era
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uma preocupação para aquelas gentes até há uma semana, hoje deixou de o ser. Nesta circunstância,
estar com as pessoas e sermos solidários com elas, também é ‘fazer”.
Tomou a palavra o Senhor Presidente: Muito bom dia, novamente, a todos. Assisti a um conjunto de
intervenções muito positivas e eu gostava de fazer as minhas considerações e, no final, colocar uma
questão. Começava por responder e comentar aquilo que foi dito pelo Senhor Vereador Jorge Pio,
relativamente á gestão da Câmara Municipal de Castelo Branco e à utilização dos procedimentos de
contratação pública. Os números vêm desmentir aquilo que foram quatro anos de permanente conversa à
volta da questão dos ajustes diretos, o que demonstra que muitas vezes se fala sobre estas coisas
meramente por tática político-partidária e não na perspetiva da verdadeira gestão que é feita na causa
pública. São muito positivos os números que saíram, mostraram que a Câmara Municipal não utiliza, mais
do que as outras câmaras, o procedimento do ajuste direto. Pelo contrário, mostrou-se que gerimos muito
bem a Câmara Municipal e a causa pública, como temos vindo a mostrar ao longo dos anos. Aliás, pelo
que tem saido no Anuário dos Municipios Portugueses, publicado anualmente, essa demonstração tem
sido permanente. Daqueles números publicados, gostava de fazer referência sobretudo ao valor per-capita
de contratação pública que a Câmara Municipal de Castelo Branco faz, quando comparado com os outros
municípios, Esse número demonstra a capacidade de investimento e de concretização do Município de
Castelo Branco. Ficamos satisfeitos com esses números que já não são novos—, mas aquele é mais um
—

número que mostra aquilo que tem sido evidente nesta autarquia. E já que tantas vezes se intervém,
gostava que também aqui isso fosse referido para que não se andasse sempre a mostrar aquilo que são,
ás vezes, alguns aspetos mais negativos das coisas, as minudencias e não aquilo que é forte e que é
demonstrado por estes números. Entrando nas questões que o Senhor Vereador me colocou, na verdade,
nós não fazemos da politica uma mera ação pública de comunicação social, Achamos que devemos
trabalhar no dia a dia e fazer um esforço para concretizar. Sempre dissemos que nos posicionávamos
numa perspetiva de concretização de trabalho, não de anúncio em anúncio e que a estratégia que
tínhamos definido para o concelho de Castelo Branco fugia a mediatismos e a imediatismos.
Evidentemente, Castelo Branco não tem tradição na aposta do turismo há muitos anos. Infelizmente não
foi esse o caminho. Recordo que Castelo Branco nunca esteve integrado em nenhuma Região de Turismo,
outros estiveram e, portanto, isso trouxe-lhes um trabalho de há muitos anos concretizado e que, com
certeza, nesse aspeto, não tenho pejo nenhum em dizer que até é natural que esses dados sejam assim.
O que lhe quero dizer é que, há muito, já iniciamos um trabalho de profundidade
imediato, mas de médio e longo prazos

—,

—

não é um trabalho

mas que já tem muita coisa concretizada, Definimos um

caminho, para a questão do turismo, assumimo-lo publicamente em Assembleias Municipais e na Câmara
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Municipal. Era necessária um conjunta de infraestruturas que fizemos no mandato anterior e, agora, estão
ao serviço desse setor. Dissemos, há muito tempo, que este é o mandato da aposta na promoção do
turismo. É isso que estamos a concretizar, a parte da promoção, porque conseguimos criar mais produtos
turísticos do que os que tínhamos há quatro anos e que, naquela altura, era possível concretizar. Este é o
caminho. Relativamente aos incêndios, reunimos a Comissão de Defesa da Floresta e, permanentemente,
estamos a concretizar e concretizaremos tudo o que for necessário para chegarmos ao verão e não
termos os sustos que tivemos, O verão passado, o concelho de Castelo Branco, infelizmente, também teve
o flagelo dos incêndios, mas foi uma situação diferente de outros e, dessa forma, as coisas não se
equiparam de ânimo leve. Estamos convictos e trabalhamos afincadamente, também, nesta matéria. O
Senhor Vice-Presidente apresentou aqui um conjunto de concretizações que demonstram a centralidade e
a força de Castelo Branco, que em alguns casos, ficou aqui demonstrado, até advém da construção de
infraestruturas que estão ao serviço da comunidade e ao serviço do desenvolvimento e que, se não
existissem, provavelmente, em Castelo Branco não aconteceriam algumas das coisas que aqui foram
referidas e, isso demonstra, na verdade, que o caminho que temos concretizado é muito positivo. Por
exemplo o Centro de Empresas Inovadoras está a funcionar. O que Senhor Vereador afirma, muitas
vezes, não quer dizer que corresponda áquilo que na realidade acontece. Nós, nem por isso, temos ido
atrás dessas coisas. Na generalidade, as vantagens de termos feito o Centro de Empresas Inovadores
estão hoje demonstradas: está com uma taxa de ocupação muito boa; está com projetos inovadores; está
com concretizações que muito nos honram. Esse é, também, o caminho pretendido. Certas
particularidades, relativamente a essas infraestruturas, deixo-as para quem as quiser praticar. Essa não é,
propriamente, a minha nem a nossa forma de estar na política. Foi aqui referida, não era minha intenção, a
questão do multibanco em Salgueiro do Campo, situação em que eu, inclusivamente, já estava envolvido.

É preciso ver aqui a diferença de atuação que eu acho que é importante ter na politica. Todos nós
sabemos que aquele multibanco foi instalado por uma instituição financeira como um serviço que prestou
àquela população. É uma iniciativa privada, colocada a funcionar num café junto à Estrada Nacional 112,
com as motivações que teve na altura, A instituição financeira, se calhar, começou a achar que não
ganhava o que pretendia com aquele serviço que estava a prestar, ou que estaria a ter prejuízo, e a
intenção deles, de retirar aquele serviço, já havia sido manifestada. Evidentemente, as instituições
privadas e esta instituição, jogam com aquilo que é o lucro... Quem está do outro lado conta que as juntas
de freguesias estejam ao serviço das populações e que defendam a causa pública, porque aquele é um
serviço importante naquela freguesia. Quem está na Junta de Freguesia tem que saber pressionar e saber
gerir a pressão a que está sujeito e muitas vezes joga-se com os tempos de resposta e com outro tipo de
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influências. O que eu quero dizer é que nunca foi colocada em causa a defesa dos interesses da
população, nem pela Junta de Freguesia de Salgueiro do Campo, nem pela Câmara Municipal de Castelo
Branco, que até já vinha intervindo nessa matéria. Uma mera ação de pressão do Senhor Vereador junto
da Junta de Freguesia, a única coisa que conseguiu fazer, além de uma encenação de apoio à população,
foi enfraquecer a Junta de Freguesia nas negociações que estava a ter com o banco, Aí está demostrada,
mais uma vez, a diferença de fazermos a politica pela politica, através dessas ações, cuja única coisa que
poderia conseguir era forçar a Junta de Freguesia a aceitar as condições que o banco pretendia atingir.
Essa é a realidade que mostra que, quando nós estamos na frente, a gerir, no dia a dia, a concretizar,
temos muitas dificuldades que não se resolvem na rua ou nos meios de comunicação social. Resolvem-se
com outro tipo de posicionamentos. O Senhor Vice-Presidente, tem muita razão, ‘fazer é muito diferente de
falar’. Fiquei muito contente pela ação que outra instituição financeira, privada, concretizou em Castelo
Branco ou escolheu Castelo Branco para concretizar... Outros já tinham criticado e atribuido as culpas à
Câmara Municipal por outras instituições financeira não o concretizarem em Castelo Branco, mas esta não
é a nossa realidade. Quanto às portagens, mantivemos e sempre manteremos o nosso posicionamento de
querer a redução das portagens na A23 e, de preferência, a sua abolição, porque sabemos que é um fator
importantíssimo para o desenvolvimento de toda a região que esta autoestrada atravessa. Por último,
gostava de fazer uma pergunta ao Senhor Vereador. Sei que ontem fez uma conferência de imprensa
relativamente à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULS) sobre a internalização e gostava que
me dissesse alguma coisa sobre isso, porque essa é uma matéria que muito nos diz e é muito
importante para todos nós. Gostava de saber qual foi o seu posicionamento, qual é a questão que
levanta, porque, temo, mais uma vez, que fiquemos por interferências que não servem para
construir, mas sim só para meter areia na engrenagem. Muito obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: Eu terei todo o prazer em esclarecer o Senhor
Presidente da Câmara, no que diz respeito à conferência de imprensa que fiz ontem, mas não posso
deixar passar aqui algumas afirmações que foram feitas e, sobretudo, a forma como se olha para estas
coisas e a interpretação que se dá aos mesmos gestos, às mesmas atitudes. Temos aqui dois pesos e
duas medidas. Quando o executivo camarário, quando o Partido Socialista està junto das pessoas, então
está a resolver os problemas, está a fazer. Mas se os Vereadores da oposição estão com as pessoas... Lá
está, é o mediatïsmo, é o oportunismo! É assim que se interpreta a política em Castelo Branco,
lamentavelmente, Depois, há uma outra informação e, essa, eu tenho que repudiar veementemente. O
facto de os Vereadores da oposição terem ido ao Salgueiro do Campo e terem ido, e eu vou utilizar o
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termo utilizado pelo Senhor Presidente da Câmara, enfraquecer’ a posição negocia! da Junta de
Freguesia. Haja lata! Quer dizer: um problema que já existia desde, pelo menos, outubro; que andou,
sistematicamente, por resolver; e que, curiosamente, passada uma semana dos Vereadores da oposição
terem ido àquela localidade, o problema ficou resolvido. Eu pergunto: não terá valido mesmo a pena os
Vereadores da oposição terem ido ao Salgueiro do Campo? Porque a situação, que se arrastava há
meses, foi resolvida no espaço de uma semana! Portanto, não é isto que nos vai fazer desistir de estar
junto das pessoas, com os problemas das pessoas e a tentar encontrar uma solução para os seus
problemas. No que diz respeito à minha conferência de imprensa, o teor da mesma virá a público ainda
hoje. Mas, no essencial, aquilo que eu quero dar nota tem a ver com aquilo que preocupa centenas, senão
milhares de pessoas, no nosso concelho. Se há algumas pessoas, que como eu, passam ao lado deste
problema das análises clinicas

—

felizmente tenho um subsistema que me protege um pouco mais que a

muitos outros, que estão no regime geral

—,

a verdade é que muita gente está com tempos de espera

as pessoas estão aí, elas existem e ontem deram algum testemunho disso

—

—

e

e, aquilo que não era um

problema há uns meses atrás, passou a sê-lo, a partir do momento que, o Presidente do Conselho de
Administração da ULS de Castelo Branco, resolveu fazer uma circular onde dava a indicação expressa
para que a prescrição das análises clinicas fosse encaminhada para o laboratório do Hospital Amato
Lusitano. É do conhecimento público, não vale a pena desmentir, isso gerou grandes constrangimentos no
hospital, numa primeira fase, com um aglomerar de pessoas muito significativo, com um desconforto muito
grande e, o hospital, dando-se conta que tinha cometido um erro, tentou de alguma forma minimizar esse
problema, depois, descentralizando nos centros de saúde. Mas o problema, no seu essencial, continua a
existir e eu tenho conhecimento de pessoas que, ainda esta semana, se dirigiram ao seu médico de
familia para marcar análises e que a marcação das análises está feita para o mês de março. Aquilo que
não ê compreensivel, aquilo que não é aceitável é: havendo um sistema convencionado em Castelo
Branco, havendo um laboratório em Castelo Branco e havendo dois que fazem recolhas de análises,
também em Castelo Branco, são no total três, e esse sistema estar convencionado, sem custos para os
utentes, porque é que os utentes, que até então não tinham tempos de espera para fazer as análises
clinicas, de repente passaram a ter tempos de espera, com uma decisão tomada pelo Conselho de
Administração. No nosso ponto de vista isso é inaceitável, porque o facto de uma pessoa fazer uma
análise clinica numa semana, ou passado um mês e meio, pode fazer toda a diferença em temos de saúde
das pessoas. Nós, mais uma vez, sinalizamos um problema para o qual fomos chamados à atenção por
variadissimas dezenas de pessoas e, mais uma vez, tentámo-nos colocar do lado da solução. Nessa
mesma conferência de imprensa, eu terminei dando nota que o Conselho de Administração podia fazer
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uma de duas coisas, para resolver este problema. Podia fazer um recuo nesta tomada de decisão e esse
seria um ato, simultaneamente, de humildade e inteligência

—

aliás, como bem se recordarão, também o

fez, com respeito ao acesso ao serviço de urgência do hospital, que publicitou e muita polémica gerou,
para depois, passados três, quatro dias recuar naquilo que andou a publicitar. O Conselho de Administração
tem a possibilidade de o fazer mas se, eventualmente, entender que não o deve fazer, então aquilo que
deve fazer, no imediato, é contratar muito mais técnicos, com o intuito de passar, aqueles que são agora
os tempos de espera de um mês, um mês e meio, para os tempos que existiam num passado não muito
distante, quando, as pessoas, passada uma semana, tinham as análises consigo. Muito obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Presidente: Muito obrigado. Perguntava-lhe, muito rapidamente, se falou
com a administração da ULS e se se informou sobre essas situações, em particular.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Eu não me informei com o Conselho de
Administração da ULS, aquilo que fiz foi estar atento, disponivel, recetivo, para ouvir muitas pessoas e
acreditem que ouvi muitas pessoas. Ouvi muita gente que são utentes e que, muitos deles, não têm voz.
Ouvi diferentes técnicos de saúde e todos foram unánimes na sinalização do problema”.
Tomou a palavra o Senhor Presidente: “Muito bem. Então gostava de dizer que a sua intervenção
1

demonstra o seu posicionamento em termos políticos. Relativamente ao multibanco do Salgueiro do
Campo, com a sua intervenção, a única coisa que conseguiu foi pôr o peso da resolução na Junta de
Freguesia e não na instituição financeira. Se estava preocupado com a saida do multibanco da freguesia e
se esse era, verdadeiramente, o seu intuito, deveria ter colocado a pressão junto da instituição financeira.
As negociações e as conversas existiam já algum tempo, porque a Junta de Freguesia estava a pressionar
a instituição financeira, da mesma forma como eu próprio. Evidentemente que, a sua atuação, a única
coisa que conseguiu, foi transferir a pressão que estava a ser feita junto da instituição financeira para a
Junta de Freguesia, enfraquecendo-a e obrigando-a a aceitar as condições que aquela instituição estada a
colocar. Essa é a diferença substancial da atuação entre quem faz politica por fazer e quem está
preocupado em gerir e fazer as coisas na verdadeira defesa dos problemas. Quanto às questões do
hospital, a forma como as apresentou aqui, vem demonstrar também a sua forma de atuar na politica e
temo que, se um dia o Senhor estiver a gerir qualquer coisa pública, venha a geri-la da forma como está a
fazer politica. Quando se gere, não é assim que se resolve. Assim se mostra a diferença daqueles que
estão preparados para gerir e daqueles que estão preparados para fazer mera demagogia das coisas e
utilizando, apenas, facilmente, informações que lhe chegam. Gostava de ir mais além, porque nós somos
politicos, não somos meramente técnicos, e perguntar-lhe o seguinte: em 2011, quando o PSD fez uma
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campanha a dizer que ia liberalizar e abrir aos utentes a possibilidade de ir aos privados, assim como
podem ir ao público; quando falou, inclusivamente, no cheque saúde, onde é que estava o Senhor
Vereador quando, depois, o mesmo governo que falou daquela forma, foi o primeiro a tomar medidas para
a internalização dos meios complementares de diagnósticos? Uma coisa é ‘o dizer’, depois é ‘o fazer’.

Onde é que estava quando, um bom ministro,

—

apesar de ser um ministro do PSD, mas, para mim, um

bom ministro, porque soube gerir e soube fazer as coisas

—,

tomou medidas que forçavam à

internalização? Foi o Ministro da Saúde Paulo Macedo que eu, várias vezes, tive a oportunidade de elogiar
i

pela forma como estava a governar. Essas medidas é que são as decisões verdadeiramente politicas. Já
que está tão preocupado com o hospital, onde é que o Senhor Vereador estava quando, infelizmente, esse
mesmo governo que eu estou a referir, deixou perder uns milhões muito grandes que estavam previstos no
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) para investir no Hospital Amato Lusitano? Esses sim
seriam investimentos que viriam fortalecer a ULS! Onde é que estava quando a Câmara Municipal
consegue fazer investimentos destinados ao desenvolvimento do Hospital Amato Lusitano? Mais. Ao que
soube, terá aqui dito

—

eu não ouvi e, portanto, falo como digo

—,

que aquilo que se estava a passar em

termos de interneI/iação, só estava a ser concretizado no Hospital Amato Lusitano e na ULS de Castelo
Branco, mas eu quero dizer-lhe que tenho conhecimento de que não é só o Hospital Amato Lusitano que
está a internalizar. Medidas de gestão deste tipo têm o seu tempo, são difíceis de implementar, mas,
também, vão-se ajustando a esta realidade e melhorando, à medida que vão sendo concretizadas. Não
estou aqui para analisar tecnicamente as situações, estou aqui mais para falar daquilo que é a politica
destas questões e, quanto ao que sei, foi criado um posto de recolha no Centro de Saúde que trouxe muita
melhoria. Sei, também, que atravessaram um período de greve de profissionais e que isso trouxe alguns
problemas sobre esta matéria. Aconselhava o Senhor Vereador que, antes de tomar posições, ouvisse os
responsáveis pela gestão e pela execução das orientações poliUcas que lhes são dadas, porque o que
está aqui em causa são as orientações politicas que iá vêm de há muito tempo e cuja existência está
comprovada. Teria tido uma outra postura, se tivesse ouvido o Conselho de Administração para saber
quais são os problemas que existem ou não existem. Ao nivel dos profissionais, eles já foram contratados.
Eu lembro-me do número de analistas e patologistas que o Hospital Amata Lusitano tinha em 2011 e que
hoje são mais. Era esse o conselho que lhe dava, porque ‘falar’ é diferente de ‘fazer’ e, antes de tomar
posições, deveria analisaras coisas no concreto e não atuar tão facilmente como fez neste caso. Obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me permite, eu terei que ripostar. Vou
ripostá-lo e terminar a minha intervenção no que diz respeito a esta questão. Afinal, o Senhor Presidente
da Câmara faz-me perguntas mas ele até sabe o que se passou! Só que, quem o informou nalgumas
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matérias tê-lo-á informado mal! Estão aqui jornalistas que estiveram nessa mesma conferência de
imprensa e eu por acaso tive o cuidado de salvaguardar alguns aspetos. Um dos aspetos que
salvaguardei, e foi por ai que eu comecei, foi exatamente o profissionalismo de todos aqueles que
trabalham na ULS, foi a defesa intransigente do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que, na altura, o Dr.
Paulo Macedo fez enquanto Ministro da Saúde, não foi liberalizar o setor e lutar pela manutenção e
consolidação do Serviço Nacional de Saúde, que é uma das grandes conquistas do ‘pós 25 de Abril’. E ele
fé-lo com um grande sentido de responsabilidade, porque é bom lembrar que, em 2011, após uma
governação desastrosa que deixou o país à beira da bancarrota, havia a necessidade de as instituições
honrarem os seus compromissos e o Serviço Nacional de Saúde tinha um problema serissimo que era,
exatamente, o dos pagamentos aos seus fornecedores. A verdade é que, graças a uma intervenção do
govemo de então, esses prazos foram reduzidos drasticamente

—

hoje, infelizmente, já temos noticias de

que o prazo dos pagamentos aos fornecedores dos hospitais está, novamente, a subir. Eu tenho muito
orgulho de que, naquele período tão difícil, em circunstâncias extremas

—

foi necessário haver uma ajuda

externa e virem cá pessoas da troika, de três em três meses, fazer a checklist do que é que nós
estávamos a fazer—, o PSD ter dado um contributo para a salvação deste pais e, no caso em particular,
de ter conseguido consolidar aquilo que, eu insisto, é uma das grandes conquistas do ‘pós 25 de Abril’, o
Serviço Nacional de Saúde. Mas dizia eu que também tive o cuidado de referir nessa mesma conferência
de imprensa, que o Conselho de Administração tinha feito alguns ajustamentos e que, o facto de ter
descentralizado para o Centro de Saúde de Santiago, tinha sido um minimizar das situações que se
estavam a avolumar num espaço exíguo onde permaneciam 170, 180, 190 pessoas. Eu tive o cuidado de
fazer essa ressalva. Como também tive o cuidado de fazer a ressalva, de que eu tinha conhecimento de
que havia, ainda assim, um ou outro médico, que em determinadas circunstâncias de urgência em que os
serviços do hospital não têm capacidade de resposta, as pessoas estarem a ser encaminhadas para os
laboratórios com os quais continuam a existir convenções. Eu também tive o cuidado de sublinhar isso.
Portanto, Senhor Presidente, aconselho-o a que, quando tiver informadores que se informe bem. Termino
esta questão, ainda no que diz respeito ao hospital, dando conta que eu nada tenho contra o facto de que
todas as análises clinicas, num futuro, se venham a fazer no Hospital Amato Lusitano! Agora, há uma
coisa que eu sei: quando o Conselho de Administração tomou esta decisão, previamente, deveria ter
acautelado que iria haver um fluxo anormal, levando em linha de conta que as pessoas, que até então se
distribuiam por várias entidades, passariam todas a ser encaminhadas para a mesma e não havia
capacidade de resposta! Mais uma vez nós cá estamos do lado das pessoas, dos problemas e é ai que
nos situamos, com o intuito de resolver esses mesmos problemas! Termino com uma nota pessoal, porque
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não deixo de ter que o fazer. Eu tenho cinquenta anos, comecei a gerir a ‘coisa pública’ aos vinte e seis e
tenho muito orgulho nisso. Comecei por ser gestor de escolas em Alcains. Ali permaneci durante oito anos
e, enquanto fui a eleições, tive a confiança, quer dos meus pares, quer de pais de alunos que
frequentavam aquela mesma escola. Ao longo da minha vida tive a possibilidade e o privilégio de ter
servido outras instituições públicas e de ter representado, na gestão, o Distrito de Castelo Branco. Estive
na Associação de Futebol, durante uns anos, em circunstâncias difíceis e, felizmente, sai de cabeça
erguida e com o reconhecimento dos sócios daquela mesma instituição. Uma vez que o Senhor Presidente
puxou do assunto para o campo da gestão, deixe-me que lhe diga que também fui gestor, durante alguns
anos, do Agrupamento de Escolas João Roiz e que tenho particular orgulho de que, nessa circunstância,
quando sai como diretor desse agrupamento os alunos faziam, então, exames nacionais, no quarto ano
—

e no nono ano

—,

no meu último ano de gestão, fomos a segunda escola do interior do país, só

ultrapassada por uma escola de Viseu, que melhores resultados obteve a nível nacional. Portanto, a minha
vida tem sido feita na gestão pública, Senhor Presidente. Não tinha por intenção fazer alusão a esta nota
pessoal mas, uma vez que o Senhor puxou este assunto, eu tenho muito orgulho naquilo que tenho feito
ao longo da minha vida. Muito obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Presidente: “Para terminar, a conversa já vai longa, só vou fazer duas
notas. O Senhor Vereador faz uso de uma retórica que já está desatualizada. Até enquanto Presidente de
Câmara, fui o primeiro a elogiar o trabalho que o Senhor Ministro Paulo Macedo fazia: elogiei-o numa
sessão publica no Hospital Amato Lusitano; elogiei-o, uma vez, na inauguração dos cuidados continuados
em Idanha-a-Nova. A politica que o Senhor Ministro Paulo Macedo fez, foi correta e eu não pus em causa
o trabalho do Senhor Ministro, pelo contrário, aquilo que eu aqui falei, em termos políticos e não pessoalizei
—

nem quero pessoalizar nada, relativamente a si—, foi que, aquilo que o Senhor Ministro Paulo Macedo fez
foi completamente inverso daquilo que foi apregoado, nas eleições de 2011, pelo seu partido. Nessa
altura, depois dele ter tomado medidas diferentes, inclusivamente, medidas para procurar a intemalização
dos meios complementares de diagnósticos, o Senhor Vereador não disse nada, esteve calado. Aliás, ao
longo de todo o mandato do Senhor Ministro Paulo Macedo, foram várias as medidas muito bem tomadas,
por exemplo, a contrataçãD interna, Essas são as verdadeiras opções políticas que devem ser analisadas
e avaliadas, opções politicas estruturais, aquelas que contam a médio e longo prazos. Eu não pus em
causa a sua pessoa, o que lhe estou a dizer é que o modus operandi, aquilo que está a fazer em termos
políticos, é completamente diferente de quando estamos a gerir as coisas. Estamos aqui, sobretudo, a
falar de politica e é isso que é importante. Não vou aqui sequer estar a fazer a apologia do meu curriculo,
porque não é isso que está em causa, nem a apologia dos currículos de cada um de nós. Para terminar só
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queria dizer-lhe que seria bom que se posicionasse, em termos políticos, de outra forma e que este
pequeno exemplo do multibanco de Salgueiro do Campo demonstra a diferença de caminho de se fazer
política, não de uma forma fácil, mas numa forma de construir e lutar pela verdadeira defesa das coisas”.
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II

—

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinárias dos dias 29 de dezembro
de 2017 (ata n.° 8) e 5 de janeiro de 2018 (ata n.° 1) que, postas a votação, foram aprovadas por unanimidade.
Ponto 2

—

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Ratificação do Despacho do Senhor Presidente, de 09/0112018, Autorizador da Alteração da
Proposta de Abertura de Procedimento por Concurso Público deliberada na Reunião da Câmara
Municipal do dia 0110912017 (Ponto 3.2. Construção de Pavilhão Industrial, da Ordem de Trabalhos)
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação do seu despacho, de 09/01/2018, autorizador da
alteração proposta através da informação n.° 87, de 09/01/201 8, da Divisão de Obras de Equipamentos e
lnfraestruturas, em relação à informação n.° 4139, de 24/08/2017, também daquela divisão, concernente à
proposta de abertura do procedimento por concurso público da empreitada deliberada sobre o Ponto 32.
Construção de Pavilhão Industrial da ordem de trabalhos da reunião da Câmara Municipal, do dia
01/09/2017. Nos ternos do disposto nos n.°s 2 e 3 do artigo 81.0 na alínea b) do n,° 1 e nos n.°s 2, 3 e 5
do artigo 84.° do Código dos Contratos Públicos (CCP), é proposta a retificação das habilitações
necessárias à execução da obra, constantes da informaçâo n.° 4139, de 24/08/2017, nomeadamente, a
alteração de dois dos alvarás requeridos. A proposta enunciava alvarás de
categoria

—

Postos de Transformação até 250 kVA e

72

subcategoria da

48

2a

subcategoria da

categoria

—

4a

Instalações de

Produção de Energia Elétrica acima de 30 kV. Propõe-se a retificação da proposta de abertura do
procedimento para que, em lugar daqueles, sejam, habilitações necessárias à execução da obra, os
alvarás de

3,3

subcategoria da

4,2

categoria

—

Postos de Transformação acima de 250 kVA e 9.

subcategoria da 4,3 categoria Infraestruturas de Telecomunicações.
—

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente, de
09/01/2018, autorizador da alteração à informação n.° 4139, de 24/08/2017, da Divisão de Obras de
Equipamentos e lnfraestruturas, conforme proposta exarada na informação n.° 87, de 09/01/2018, também
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daquela divisão, nomeadamente, a alteração de dois dos alvarás requeridos como habilitações necessárias 1’
à execução da obra, ficando aprovada a substituição dos alvarás de 2. a subcategoria da 4. a categoria Postos
de Transformação até 250 kVA e 7. subcategoria da
categoria Instalações de Produção de Energia
—

—

3a

Elétrica acima de 30 kV, pelos alvarás de
acima de 250 kVA e
Ponto 3

—

g•a

subcategoria da

4,a

subcategoria da 4Y categoria

—

Postos de Transformação

categoria lnfraestmturas de Telecomunicações.
—

ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO

Dinefer— Engenharia e Sistemas Industriais, SA. Proposta de Venda do Lote 45
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 119, de 12)01/2018, do Senhor Vereador Jorge
Pio, propondo a venda do Lote 45 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB), Com

a área de 11.42367 m2, à firma Dinefer

—

Engenharia e Sistemas Industriais, SA, pelo valor de € 114,24

(€ 0,01/m2, conforme estabelecido no nY l,do artigo 32.° do Regulamento da ALECB), para instalação de
uma unidade industrial destinada a conceção e fabrico de meios e controlo de cablagens auto.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote 45 da ALECB, com a área de
11.423,67 m2, para instalação de uma unidade industrial destinada a conceção e fabrico de meios e controlo
de cablagens auto, à firma Dinefer Engenharia e Sistemas Industriais, SA, pelo valor de € 114,24.
—

Mais foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente, ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a escritura de compra e venda.
Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
4.1. Certidões de Compropriedade
4.1.1. Maria da Silva e Outros. Artigo 1 Secção B. Almaceda
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado pelos herdeiros de António Esteves
Martins, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em
relação a 1/5 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 1, secção B, da freguesia de Almaceda, a
favor dos herdeiros Ermelinda Silva Esteves Martins Femandes, Maria da Fátima Esteves Martins
Bartolomeu, Maria da Glória Esteves Martins, Maria Cecilia Esteves Martins, Zélia da Silva Martins Alves,

Cidália Maria Esteves Martins e Bruno Rodrigues Martins, assumindo o compromisso de que do negócio
não resultará parcelamento fisico 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
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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 fisico do prédio ou a violação do
regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável 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 fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
4.1.2. Maria da Silva e Outros. Artigo 9 Secção B. Almaceda
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado pelos herdeiros de António Esteves
Martins, para emissão de Nparecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em
relação a 1/2 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 9, secção B, da freguesia de Almaceda, a
favor dos herdeiros Maria da Fátima Esteves Marfins Bartolomeu e Cidália Maria Esteves Martins,
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 parecerfavorável 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.
4.2. Licenciamento de Obras de Edificação. Carlos Manuel Marques Barata Serrano. Castelo
Branco. Declaração de Não Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de licenciamento de obras de edificação do
Departamento Técnico Operacional com o número de registo LE-EDI n.° 149/2016, de 24/11/2016,
requerido por Carlos Manuel Marques Barata Serrano, para proceder a obra de edificação nova na Rua de
São Marcos, 32, em Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo gerada pelo programa informático

Ata n.° 2/2018, de 19 de Janeiro (Mandato 2017-2021)

Página 16/23

4

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
de Gestão e Seguimento de Processos (GSP), os serviços propuseram, em 09/01/2018 e no seguimento
de informação do interessado de pretender requerer a prorrogação do prazo de alvará, que não seja
deliberada a declaração da caducidade do processo de modo a permitir ao requerente concluir a obra.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de
licenciamento de obras de edificação com a referência LE-EDI n.° 149/2016, de 24/11/2016, requerido por
Carlos Manuel Marques Barata Serrano, para proceder a obra de edificação nova na Rua de São Marcos,
32, em Castelo Branco, de modo a permitir ao interessado concluir a obra.
4.3. Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa. Pedido de Isenção de Pagamento de
Taxas e Licenças
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da Associação Comercial e Empresarial da Beira
Baixa (ACICB), exarado ao abrigo do artigo 6.° do Capitulo Ido Regulamento de Taxas e Outras Receitas
do Município de Castelo Branco, para isenção do pagamento das taxas e de outras receitas municipais
relativas ao projeto de remodelação do edifício da sua nova sede, sita na Avenida Nuno Álvares, 12, em
Castelo Branco, cedido a titulo de comodato, pela Câmara Municipal de Castelo Branco, por assinatura de
contrato assinado em 05/01/2017, pelo período de 20 anos. No programa de gestão documental MyDoc,
os serviços, em 12/01/2018, informaram o seguinte: “nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, a Câmara Municipal pode dispensar ou reduzir
parcialmente, mediante requerimento fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas
municipais devidas pelas pessoas coletivas de direito público, associações humanitárias, desportivas,
recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais, que beneficiem de isenção ou redução de (IRC), o que
deverá ser comprovado mediante a apresentaçâo do competente documento, desde que os atos ou factos
se destinem à prossecução de atividades de interesse público para o Município. Da documentação junta
ao processo, nomeadamente, cópia do modelo 22 de IRC, constata-se que a associação, beneficia de
isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. Face ao exposto, somos de
opinião de que poderá a associação beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas e de outras receitas
municipais, a Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa (ACICB), pelo pedido de licenciamento
da obra de remodelação do edifício da sua nova sede, sita na Avenida Nuno Álvares, 12, em Castelo
Branco, nos termos do nY 2 do artigo 6.° do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município.
4.4. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Dezembro de 2017
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 16, de 03/01/2018, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês de dezembro de 2017.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5

—

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

5.1. Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração
5.1.1. Aquisição de Serviços de Seguros
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 04/01/2018, para adjudicação do concurso público promovido para a Aquisição de Serviços de
Seguros, à companhia de seguros Seguradoras Unidas, SA, pelo montante de €59.106,67, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
04/01/2018, para adjudicação do concurso público promovido para a Aquisição de Serviços de Seguros, à
companhia de seguros Seguradoras Unidas, SA, pelo montante de € 59.10667, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
5.1.2. Fornecimento Continuado de Pneus para o Ano 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
04/01/2018, para adjudicação do ajuste direto promovido para Fornecimento Continuado de Pneus para o
Ano 2018, à firma Covipneus, Lda, pelo montante de €20.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
04/01/2018, para adjudicação do ajuste direto promovido para Fornecimento Continuado de Pneus para o
Ano 2018, à firma Covipneus, Lda, pelo montante de €20.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
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5.2. Processo de Contraordenação n.° 27/2017. Ana Filipa Davide Ribeiro. Aplicação de Coima
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 27/2017, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do
artigo 1 2.°e cominado pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
PúbNco de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta
de decisão, tomada em 02/09)2017 e aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, de 20/11/2017, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizado de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n? 27/2017,
contra a arguida Ana Filipa Davide Ribeiro, com morada na Rua Bartolomeu Sousa Mexia)

nY

27, 2? esq.,

6005-027 Alcains, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 16 dias do mês de maio,
do corrente ano de 2017, pelas 10:54 H eu, António Gouveia, funcionário destes Serviços Municipalizados,
constatei, por inspeção no local, Rua Bartolomeu Sousa Mexia, n.° 27, 2.° esq. trás, 6005-027 Alcains, ter
o Sr.(a), Ana Filipa Davide Ribeiro, com residência na Rua Bartolomeu Sousa Mexia, n.° 27, 2° esq. trás,
6005-027 Alcains, cometido a(s) seguinte(s) infração(ões): Ao efetuar o serviço de reabertura ao cliente n.°
655732, o mesmo encontrava-se com a água indevidamente aberta e o selo de fecho de água por falta de
pagamento violado, o cliente tinha a água suspensa desde 08/05/2017.’ Pelo que ficou V. Ex,a indiciada da
prática da infraçâo prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário
da República, 2Y série n.° 199 de 17 de outubro de 2016, que se transcreve: ‘Compete designadamente
aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de
abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos
alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação,
punivel com coima de €250 a €1.500, no caso de pessoas singulares, e de €1.250 a €22.000 no caso
de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios
abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa
do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores; (..j’, Devidamente notificado para o
efeito, por carta registada de 7 de maio de 2017, a arguida apresentou a seguinte defesa escrita: ‘A
signatária Ana Filipa Davide Ribeiro residente na Rua Bartolomeu Sousa Mexia, n.° 27—2? esq., trás, em
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Alcains, vem exercer o Direito de Defesa que lhe é reconhecido, o que faz nos termos seguintes: 1. Vem a
respondente acusada de ter violado a alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de
1

Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo Branco. Ou
seja 2. Em concreto, é imputado à signatária o fato de, no dia 16/05/2017 o contador de água que lhe
garantia o consumo de água se encontrar ‘com a água indevidamente aberta e o selo de fecho de água
por falta de pagamento violado’, sendo certo que 3. O cliente (a ora signatária) ‘tinha a água suspensa
desde 08/05/2017’. 4. O auto onde é plasmada tal acusação á signatária vem acompanhado de uma
fotografia hipoteticamente comprovante da referenciada violação. 5. Mas assim não é. Com efeito 6. É
inteiramente desconhecida da signatária a infração descrita no Auto, e afirma veemente que, a ter existido,
é inteiramente alheia a tal facto. Na verdade 7. A signatária, por razões económicas, na sequência de não
lhe ter sido paga atempadamente a remuneração devida pela prestação da sua atividade laboral, não
conseguiu efetivamente pagar a tempo e horas, o montante devido e referente ao seu consumo de água.
8. E ainda por iguais motivos deixou de habitar a sua casa de habitação, sobre que ora se questiona e
nomeadamente por ter constatado que lhe havia sido cortada a água. 9. Passou então, por caridade e
amizade, a habitar com sua irmã e cunhado, na Rua Portas do Sol, n.° 4

—

2.° esq., em Castelo Branco.

10. E isto, nomeadamente e enquanto procurava regularizar a situação, o que viria a acontecer. 11. A ora
respondente que, como se extrai da própria informação (Auto de Vistoria), não demorou muito a
regularizar a situação (veja-se que o corte de água ocorreu a 8/05/2017 e a reposição em 16/05/2017) não
teria naturalmente necessidade de recorrer a meios ilícitos, dado que tinha o propósito de repor água, de
modo célere, como o fez. Mais ainda 12. O contador da água a que nos vimos reportando situa-se no
exterior do prédio da ora respondente. 13. Significando isto que está exposto a qualquer pessoa malintencionada que poderá cometer tal ato de violação do selo de modo intencional para prejudicado
consumidor associado ao mesmo. 14. Ignorar a respondente o que terá acontecido, até porque, repete-se,
no período que mediou entre o corte de água e a sua reposição, não habitou regularmente na sua casa.
15. Mas o que expressamente se refere é que não foi a signatária a autora da reprovável atitude nem,
aliás, tinha meios para impedir outrem de o fazer. 16. Requer, para confirmação das afirmações exaradas
nesta resposta, nomeadamente nos artigos 8,9, 10, 11, 12 e 13 a inquirição das seguintes testemunhas:
Sandra Isabel Davide Ribeiro, Joaquim Nogueira da Silva, ambos residentes na Rua Portas do Sol, n.° 4,
2.° esq., em Castelo Branco.’ Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o
-

local em apreço encontrava-se com o selo de corte violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi
-

suspensa 02/08/2017, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 196443, com o valor de € 19.02, com
data limite de pagamento, 26/07/2017, o contador apresentava a leitura de 8,16 m3; 3 Ao se efetuar um
-
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serviço de reabertura no dia 07/08/2017, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 30684, que’
é colocado por estes Serviços quando executam um fecho de água por falta de pagamento, se encontrava
violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de 818 m3. 4 As testemunhas
-

solicitadas pela arguida foram contactadas no sentido de se pronunciarem sobre o assunto em apreço, as
mesmas não compareceram das duas datas marcadas por estes serviços, a saber: 1•a data marcada:
02110/2017, os ofícios enviados para a morada disponibilizada pelo arguida, não foram reclamados e
devolvidos a estes Serviços; 2Y data marcada: 09/10/2017, aviso de receção assinado a 02/10/2017,
nenhuma testemunha compareceu na data e hora marcada. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB

como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 27/2017. 2 Segundo o artigo 57.° do
-

Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e de Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização
imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente
não abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na
selagem, entre outro. ( 3 A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilicito censurável, prevendo o
resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando
-

de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível da negligência. III. Assim, proponho a
aplicação à arguida a coima de € 250,00, Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e
deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos processos de
contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho do Sr. presidente datado 22 de outubro de
2013. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser notificada: De que a decisão se torna
definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento
pela arguida (artigo 59.° do Decreto-Lei nY 433/82, de 27 de outubro); Em caso de impugnação judicial o
Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso a arguida e o Ministério Público não se oponham,
mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo

91.0

do Regulamento dos

Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Ana Filipa Davide Ribeiro, arguida no processo de contraordenação n.° 27/2017, acoima
de € 250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Municipio de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.2 Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
Ponto 6— CONTABILIDADE

Ata n.° 2/2018, de 19 de Janeiro (Mandato 2017-2021)

Página 21/23

lo

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
6.1. Retificação de Deliberação da Câmara Municipal do dia 05/1/2018 (Ponto 7.3. Integração do
Saldo Transitado de 2017 nos Fundos Disponíveis de 2018, da Ordem de Trabalhos)

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 113, de 11/01/2018, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, para retificação da deliberação da Câmara Municipal do dia
05/01/2018, tomada sobre o Ponto 7.3. da Ordem de Trabalhos, pela qual se autorizou a Integração do
Saldo Transitado de 2017, no valor apurado de € 29.074.929,39, nos Fundos Disponíveis de 2018.

Contudo, aquele valor resultou da soma do montante de €28.683.640,79 (valor da Execução Orçamental)
e do montante de € 391.288,60 (valor das Operação de Tesouraria) quando, para a integração do saldo
transitado nos fundos disponíveis, apenas podem ser considerados os valores de execução orçamental,

ou seja, o montante de €28.683.640,79. Por conseguinte, solicita-se a retificação do valor autorizado, de €
29.074.929,39, pela anterior deliberação, para a integração do saldo transitado de 2017 nos fundos
disponíveis de 2018, para o valor de €28.683.640,79.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar o valor autorizado, de € 29.074.929,39, por
deliberação do dia 05/01/2018, para a integração do saldo transitado de 2017 nos fundos disponíveis de

2018, pelo valor da Execução Orçamental, legalmente considerado para esta movimentação financeira,
para o valor de €28.683.640,79.
6.2. 1.as Alterações ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano/2018
Pelo Senhor Presidente foram presentes as 1.83 Alterações ao Orçamento e às Grandes Opções do
Plano/2018, no valor de €360.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
6.3. 2. Alterações ao Orçamento e às Grandes Opções do PIanoI2Ol8
Pelo Senhor Presidente foram presentes as 283 Alterações ao Orçamento às Grandes Opções do Plano

/2018, respetivamente, nos valores de €265.000,00 e €63.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7— DIÁRIO DE TESOURARIA

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 18 de janeiro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais
III

—

€ 29.211.457,40
€ 296.733,14

PER10D0 DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
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Nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, não foi formulado qualquer
pedido de intervenção por parte do público assistente.
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, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas
e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secre hei.
O Presidente da Câmara
O Secretáho
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