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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°7
Aos dezasseis dias do mês de março de dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos Paços do Município, 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 Maria José Barata Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia
Alexandra da Fonseca Domingues Soares, 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 da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente deu inicio ao período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores

Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Soares: “Ex.mo Senhor Presidente da Câmara,
restantes colegas do Executivo, comunicação social, Ex.as senhoras. A minha intervenção prende-se com
o querer transmitir-vos o empenho que este Executivo tem tido em concretizar um dos seus objetivos: o
objetivo social de dinamização das freguesias. Entre inúmeros contatos, visitas, interações entre o Senhor
Presidente, o Executivo e os Senhores Presidentes de Junta e agentes destas freguesias, quero aqui citarvos, a título de exemplo, o alargamento da atividade da Universidade Sênior Albicastrense (USALBI) a
mais seis freguesias do concelho de Castelo Branco, onde se incluem Lardosa, Louriçal do Campo, Póvoa
de Rio de Moinhos e Cafede, Freixial do Campo e Escalos de Baixo e Mata. Isto é um sinal de que
estamos a dar vida às freguesias. Aliado e paralelamente a esta vida que se leva e se tem levado ás
freguesias, quero também dar-vos nota de um projeto muito interessante, que é o projeto Espessura do
Tempo, uma exposição que está no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, organizada pela Câmara
Municipal de Castelo Branco e que faz, exatamente, o caminho no sentido contrário ao “levar” vida às
freguesias, que é “trazer” a vida das freguesias.

É um projeto em que um grupo de ilustradores se juntou e

desenhou o património e a paisagem das freguesias e que, no fundo, traz consigo um conjunto de
vivências deste território. Caso ainda não tenham tido a oportunidade, deixo também aqui o repto de que
podem visitar a exposição até ao dia treze de maio. E isto é trazer a vida das freguesias até nós. Isto faz
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parte da estratégia de desenvolvimento integrado do concelho e é uma grande aposta deste Executivo na
coesão territorial. Mas não nos temos limitado à dinamização das freguesias e temos mantido o foco,
também, na dinamização de Castelo Branco e na sua projeção nacional e internacional. Sendo já um
papel assumido pelo Município de Castelo Branco em articulação com as associações, com as instituições
de saber, com as empresas, tenho aqui um conjunto de eventos que já aconteceram, que estão a
acontecer, que vão acontecer e que mostram exatamente esta força que Castelo Branco está a ter, quer
seja no panorama nacional, quer seja ao nível do panorama internacional. Quero dar-vos conta de um
evento que aconteceu no Centro de Empresas Inovadoras de Castelo Branco (CEI), no âmbito da semana
europeia das startups, o Stadup Europe Week, que aconteceu em toda a Europa na semana de cinco a
nove de março e ao qual o ecossistema de empreendedorismo de Castelo Branco, nomeadamente, o CEI,
com o amplo apoio deste Município, se juntou e avançou com um evento sobre o tema Ecossistema de
Empreendedorismo e Inovação na Europa e em Castelo Branco. Evento onde estiveram reportados casos

de sucesso daquele que é o caminho que Castelo Branco está a fazer ao nível do empreendedorismo.
Posso inclusive dar-vos nota que a organização do Startup Europa Week felicitou a organização desta
iniciativa como tendo sido diferenciadora e de destaque relativamente às outras que aconteceram por
estes países da Europa. Um outro exemplo, o projeto Sistemas Inteligentes de Monitorização 4.0 (SIM4.0),
um projeto que foi esta semana aqui apresentado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) e cuja
ação de divulgação do projeto foi levada a cabo em três cidades de Portugal e nessas três estava Castelo
Branco. E porque é que estava Castelo Branco? Primeiro porque as empresas têm o potencial e a
resiliência necessários para dar o salto nesta nova era industrial. Porquê? Porque este projeto toca na
temática da indústria 4.0

—

a

4,8

Revolução Industrial. Segundo, porque em Castelo Branco encontramos

as condições indicadas e o ecossistema indicado para avançar com estas soluções tecnolãgicas e
inovadoras. E, por último, porque palavras como digitalização da economia e economia circular estão
presentes no nosso dia a dia, na nossa estratégia e, por isso, o ISQ entendeu que aqui era um dos lugares
certos para levar a cabo este projeto. Posso inclusive dizer-vos que Castelo Branco está de tal forma na
centralidade que tivemos connosco, neste mesmo evento, um comissário europeu da DG Research and
lnnovation. Como último exemplo, Castelo Branco, foi já anunciado na comunicação social, nos próximos
dias dezasseis, dezassete e dezoito de novembro vai ser palco do maior evento nacional do setor apícola:
o Fórum Nacional da Apicultura, em paralelo com a Feira Nacional do Mel. Para terminar, dizer-vos que,
em Castelo Branco, acontece... Castelo Branco está com uma dinâmica de reconhecimento nacional e
internacional... E, Castelo Branco, também dinamiza eventos com projeção nacional e internacional.
Dbgada.”
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Bom dia, Quero cumprimentar o Senhor
Presidente, as Senhoras e Senhores Vereadores, os Senhores Funcionários da Autarquia, Senhores
Jornalistas, demais presentes. O tema que trago aqui tem a ver com a implementação que os Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Castelo Branco (SMAS) da nova metodologia de faturação. O
que existia até ao momento como método de leitura é que o mesmo era feito em três períodos ao ano. O
consumo era apurado nos períodos de leitura e dividido pelas quatro faturas subsequentes aos mesmos.
Entretanto o SMAS apresenta esta alteração com base nas seguintes razões: alterar o paradigma da
faturação; aproximar a faturação mais daquilo que são os consumos reais de cada cliente; faturar, sempre
que possível, os consumos reais; sempre que não haja leitura, faturar uma estimativa, o mais aproximada
possível do consumo real, calculada com base no histórico de consumos. Em modo de conclusão,
levantam-se as seguintes questões, associadas a esta alteração, que eu quero colocar: os SMAS têm
alguma obrigatoriedade em fazer as leituras dos contadores? Se sim, quantas? Com esta alteração de
modelo de faturação, a maioria das faturas tem um aumento no valor a pagar, mais ou menos, três vezes
ao que era habitual o que, para muitos clientes, é um peso significativo das suas finanças. Pelo que
sabemos, os clientes podem-se dirigir aos SMAS e pedir um plano de pagamentos; mas não seria mais
sensato, esse valor adicional, já vir repartido nas quatro faturas seguintes, em vez de vir só em uma fatura,
como foi assim aplicado? Com a junção das quatro faturas, desses quatro meses, em uma só fatura, não
haverá aqui um possivel aumento nas taxas de saneamento e nas taxas de resíduos e não há aqui uma
injustiça e uma incorreção nas taxas aplicadas? Por último, os SMAS vão poupar ou preveem alguma
redução nos custos, com esta implementação? Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia. Começaria por cumprimentar o
Ex.mo Senhor Presidente da Câmara. Este cumprimento é extensivo a toda a Vereação, aos Ex.mos
Senhores Técnicos do Município, à Comunicação Social e também a alguns concidadãos nossos que
estão presentes. Eu gostaria de trazer aqui á coação trés temas. Um primeiro prende-se com a questão da
regularização extraordinária dos vínculos precários. Nos termos da Lei n.° 112/2017, que foi publicada em
dezembro de 2017, as autarquias locais teriam até ao final de janeiro para abrir os concursos para que os
trabalhadores precários, que já estavam há um ano nesta situação. Bem sei e por aquilo até que,
inclusivamente, tenho lido na comunicação social, que operacionalizar este processo até ao final do mês
de janeiro era uma tarefa, eu não diria impossível, mas era uma tarefa muito difícil, mesmo, a lei, no seu
corpo, prevendo um caráter de urgência. Todavia, estamos na segunda quinzena do mês de março e,
relativamente a este assunto, da parte do Município de Castelo Branco, não temos sabido nada. Dai que
eu deixe duas questões ao Senhor Presidente, às quais eu agradecia uma resposta muito concreta. A
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primeira questão prende-se se o Município já desencadeou este processo concursal e, em segundo lugar
—

e esta questão era relevante—, quantas pessoas com vínculo ao Municipio estão abrangidas pela Lei n.°

112/2017. Há um segundo tema que eu gostaria de trazer, também e que tem a ver com o Hospital Amato
Lusitano. Nôs estamos muíto conscientes da importãncia que esta instituição tem para a sustentabilidade
do nosso território. Lutamos e continuaremos a lutar pelo bom funcionamento desta instituição e,
sobretudo, pelo robustecimento dos seus serviços e das valências que ai estão instaladas e que,
obviamente, pretendemos que outras valências se venham a instalar. E fazemo-lo em nome do bem-estar
dos utentes que esta unidade local de saúde presta em vários concelhos. É pensando nestes mesmos
utentes e na sustentabilidade do nosso território que constatamos, com muita preocupação e tristeza,
permitam-me que acrescente, que no dia oito de março, o Senhor Ministro da Saúde anunciou um
investimento muito importante na criação de uma unidade de cardiologia de intervenção e com apoios
significativos para a instalação de uma sala de hemodinámica e, também, obviamente, depois com todos
os recursos humanos que irão apoiar, no Hospital Cova da Beira, na Covilhã. E em Castelo Branco, onde
também esteve, limitou-se a fazer uma visita, que eu diria, de cortesia. Uma vez mais, Castelo Branco fica
a perder para o Hospital da Cova da Beira, infelizmente. Também aqui o poder político local deveria
manifestar a sua indignação. As competências, as valências e as respostas continuam a aumentar no
Hospital da Cova da Beira. Em contrapartida, no Hospital de Castelo Branco, as queixas e os tempos de
espera avolumam-se. Eu ainda esta semana fui confrontado por várias pessoas que têm exames de
ecocardiografias marcados para, eu digo e repito, janeiro de 2019. Aquilo que eu pergunto ao Senhor
Presidente é se, face a esta discrepãncia de tratamento, não se sente indignado, não percebe que
estamos a ficar numa posição de subalternidade face ao Hospital de Cova da Beira e a continuarem estes
investimentos, que eu sublinho, investimentos importantes, porque são feitos no capital humano e de
ordem técnica no Hospital da Cova Beira, se a sua capacidade de atração e de fixação de recursos
humanos, altamente especializados, não vai aumentar, exponencialmente, em razão inversa áquilo que
acontece, infelizmente, no Hospital de Castelo Branco? Há um terceiro tema que eu também gostaria de
partilhar convosco e que preocupa muito as pessoas, que é a questão dos atropelamentos na cidade de
Castelo Branco. Os atropelamentos estão em Castelo Branco estão a tornar-se um caso politico em
resultado de uma verdadeira e manifesta preocupação da população. É bom relembrar que esta questão
dos atropelamentos já tinha sido trazido a uma reunião do Executivo, por mim próprio, no ano 2017. E faço
notar que quando eu levantei esta questão foi numa reunião privada para evitar algum alarme social.
Acrescento que nessa mesma reunião privada, os Vereadores do PSD disponibilizaram-se para colaborar
num plano de ação que tivesse por objetivo reduzir o número de atropelamentos. Passado esse período,
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os atropelamentos conUnuam a acontecer e as pessoas continuam a ter razões para estarem preocupadas
e os números, infelizmente, não as contradizem. No ano 2016 houve catorze atropelamentos em Castelo
Branco que provocaram dezassete vitimas. No ano 2017 este número aumentou exponencialmente e
passamos para vinte e quatro atropelamentos que provocaram vinte e sete vítimas. É um número muito
significativo se levarmos em linha de conta que, no distrito todo de Castelo Branco, houve um total de
trinta e dois atropelamentos. O Senhor Presidente poderá, eventualmente, responder, como respondeu
nessa mesma reunião privada que eu não sou a única pessoa a estar preocupada com este assunto e,
efetivamente, não sou. Também, provavelmente, me responderá, como me respondeu então, que já foram
feitos alguns melhoramentos, que eu estou ciente, na Avenida de Espanha, onde foram colocadas bandas
sonoras e, também, sinalização e na Avenida das Palmeiras, junto às ‘tílias’, onde foram colocados
semáforos. Mas, seria importante perceber porque é que acontece este número anómalo de
atropelamentos. E, aqui, temos que ir ao passado e dar nota de que foi elaborado, em tempos, um plano
local de promoção de acessibilidade que identificou quinze zonas de intervenção. Há quem diga e passo a
citar, que este plano não tem sido considerado por quem decide as prioridades das obras públicas’.
Continuando a citar, acrescenta que ‘com honrosa exceção de duas intervenções, os constrangimentos à
acessibilidade registados não estão a ser eliminados, conforme o proposto’. O citado em causa vai mais
longe, continuo a citar, ‘entretanto, os infortúnios sucedem-se, envolvendo piões particularmente cidadãos
com mobilidade condicionada’. Isto não é dito por quem desconhece o problema, isto não foi escrito por
Vereadores do PSD que poderiam ser acusados de estar a tirar dividendos políticos, não, isto foi dito e
escrito pelo Eng. João Carvalhinho que foi, como vocês sabem, durante muitos anos Vereador na Cãmara
Municipal de Castelo Branco, no dia um de fevereiro de 2018. Para terminar esta questão eu vou deixar
aqui um conjunto de possiveis sugestões ao Senhor Presidente que eu acho que são de alguma
pertinência no que diz respeito a melhoramentos que podem ser feitos muito rapidamente. Um primeiro
tem a ver com a Avenida das Palmeiras, não junto às ‘tílias’, mas aquela que está situada junto à
Associação das Palmeiras onde é possivel percorrer quatrocentos metros sem existir uma única
passadeira. Chamo a atenção que é uma situação crítica porque, há residentes quer de um lado da via,
quer do outro lado da via. Em segundo lugar, na Rua Joaquim Diogo Catana há vários sinais que foram
vandalizados há mais de dois anos, de acordo com os residentes e esses mesmos sinais ainda não foram
repostos. Também chamaria a atenção, porque sobre o ponto de vista técnico parece-me ser uma solução
viável e boa, pois existe em outros sitios, que é a colocação de passadeiras desconcentradas ou
desencontradas, com colocação de gradeamento no meio, com intuito de orientar os peões. Aqui há duas
situações que no nosso ponto de vista poderiam melhorar e onde, infelizmente, até já aconteceram
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acidentes, que é na ‘Mina’ e, também, na estrada que liga o Modelo à rotunda do Cemitério. Nós fizemos
aqui algum levantamento, eu poderia continuar a ser mais exaustivo, mas isto para dar nota que nós
estamos preocupados, estamos a dar eco às preocupações de muitos dos nossos concidadãos e aquilo
que exigimos são respostas céleres com o intuito de Castelo Branco não ser noticia pelas piores razões.
Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-presidente: ‘Bom dia Senhor Presidente, bom dia Senhores
Vereadores, bom dia Senhores Funcionários da Câmara Municipal de Castelo Branco, Senhores
Jornalistas, Senhores Municipes. Eu quero começar hoje por falar sobre proteção civil e sobre a
sensibilização que tem sido feita pela Câmara Municïpal de Castelo Branco em todas as freguesias do
concelho. Terminámos essas ações de sensibilização promovidas pela Câmara, com a colaboração, como
é obvio, das Juntas de Freguesia, do Comando Distrital de Operações de Socorro, da Guarda Nacional
Republicana, dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e, também, da Associação de Produtores
Florestais, entre outros. Houve freguesias em que tivemos uma audiência superior a cento e cinquenta
pessoas. No final, pensamos que estas ações tiveram um êxito extraordinário e os objetivos foram
conseguidos porque as populações, se já estavam a limpar, aumentaram o incremento da limpeza. Houve
instruções de como se deve fazer a limpeza e também se respondeu a todas as dúvidas que as pessoas
nos colocaram. Foram também divulgadas as faixas de gestão de combustível, as chamadas faixas dos
cem metros para o exterior das localidades quer nessas ações nas freguesias, quer também na página da
intemet da Câmara Municipal de Castelo Branco. Quero mesmo afirmar que fomos pioneiros a nivel
nacional nesta atuação. Na próxima sexta1eira, dia vinte e três de março, iremos concretizar mais um dos
itens deste grande plano, a realização de um seminário subordinado ao tema Floresta

—

Prevenção,

Segurança de Todos e de Cada Um, no Centro de Empresas Inovadoras (CEI), com a colaboração da
Secretaria de Estado da Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do Ciuster das
Indústrias de Base Florestal. Com a presença de vários oradores, vai constituir mais um incremento de
informação sobre tão pertinente tema. As iniciativas da Câmara Municipal irão suceder-se em consonância
com a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Quero aqui afirmar que, desde que
este Executivo tomou posse, já reunimos quatro vezes e na próxima segunda-feira, precisamente, na
semana do seminário que eu foquei, iremos reunir novamente. Assim, todos acompanharemos a atuação
de todos. O envolvimento de todos na prevenção dos incêndios é essencial para acautelar as pessoas, os
seus bens e esse é o propósito deste Executivo. Outro tema relevante que quero, também, aqui
apresentar, é a articulação que a Câmara Municipal de Castelo Branco tem materializado com os
agrupamentos de escolas do nosso concelho e toda a comunidade educativa, como sejam, por exemplo,
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as hortas sociais da Quinta do Chinco, que contribuem muito para a sensibilização das nossas crianças e
dos nossos jovens, para que tenham urna alimentação saudável, evitando doenças como a obesidade
infantil, a diabetes, o colesterol. A Câmara Municipal colabora assim para o reforço e para a valorização da
relação dos nossos alunos com o meio ambiente, com a utilização da água, com a reutilização, com a
reciclagem, enfim o desenvolvimento sustentável. Com esta linha de atuação, a Cãmara Municipal e a
comunidade educativa, concertando iniciativas, vai proporcionar, seguramente, uma melhor formação e
aprendizagem, em suma, uma aquisição de mais competências nestas áreas e quem fica mais rico são as
nossas crianças e jovens. Em relação à situação que o Senhor Vereador Carlos Almeida apresenta sobre
os atropelamentos, eu quero dizer que, ainda esta semana, a pedido do Senhor Presidente da Cãmara,
reuni com uma das forças de segurança sobre esta temática que é de muita preocupação para este
Executivo, como disse o Senhor Presidente aqui há uns meses, porque mexe com a segurança das
pessoas. Nesse sentido começamos já a trabalhar nessa sensibilização para o trânsito nas localidades e
mais propriamente na nossa cidade. Evitar os atropelamentos não é só um problema de automobilistas
mas também é um problema de peões e tudo isto tem que ser concertado, quer na educação dos nossos
peões, por exemplo, na utilização dos equipamentos telefónicos, quando se está na rua e não só, e,
também, de uma forma mais assertiva dos nossos ídosos que têm dificuldades de mobihdade, Isso vai ser
feito em vários painéis, em vários fáruns, de maneira a cobrir o máximo de pessoas da nossa cidade. Isso
vai ser feito com recurso a vídeos, com palestras, com cartazes, com divulgação nas escolas, por
exemplo, empenhando e potenciando um meio que nós (emos nas nossas escolas que é a Escola Segura,
como é óbvio. Deste modo, penso que serão tidas em consideração muitas das nossas preocupações no
sentido de evitar. Quero também dizer que uma das forças de segurança, com quem tivemos a reunião,
esta semana, nos apresenta dados um pouco diferentes daqueles que o Senhor Vereador apresenta.
Evidentemente que é uma ‘guerra de números’, não é o que se pretende, pois o que se pretende é que
nisso estamos todos de acordo, é que não hajam mais atropelamentos. Isso é o que todos nós desejamos.
Era isto que eu queria dizer, Senhor Presidente.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Bom dia Senhor Presidente, Senhora
Vereadora, Senhores Vereadores, Funcionários, Comunicação Social, Ex.ma Senhora, Ex.mo Senhor
Começo a minha intervenção por responder ao Senhor Vereador Hugo Lopes e referir que o Senhor
Presidente já tem, por vezes, sublinhado que os municipios perderam parte da sua autonomia porque não
têm capacidade de decisão em determinadas áreas

—

e estou a falar na área dos resíduos da água e do

saneamento. Com as competências da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR)
essa autonomia foi posta em causa. Daí a nossa decisão de alterar o método de faturação. Nós somos
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obrigados a fornecerá entidade reguladora o balanço hídrico que tem de ser fiável
—

—

e este método que

tínhamos não nos permitia, enviar essa entrada e saida do sistema, com fiabilidade. Então, informámos e
continuamos a informar os munícipes, de como estamos a implementar este novo método. As normas
legais em vigor obrigam-nos a fazer duas leituras anuais, mas nós não ficamos por aqui e fazemos três.
Fazemos estimativas já há muito tempo. A maior parte dos munícipes já tem este novo método
implementado há bastante tempo, porque nos pediram, porque dão a leitura

—

embora não sejam

obrigados a fazê-lo mas, para que os consumos sejam mais reais, decidiram, também, dar-nos a leitura

—

e é nesta situação que podemos, então, ter mais fiabilidade nesse balanço hidrico. Também pergunta se
há redução de custos. Nós primamos pela eficiência e dai pode haver redução de custos que é uma
preocupação nossa e que deve ser uma preocupação da utilização dos recursos públicos. Na carta que
enviamos aos munícipes dissemos que poderiam parcelar por quatro vezes o pagamento dessa fatura.
Aquilo que dizemos a quem nos procura no atendimento é que, quem tiver dificuldades pode dividir por
mais de quatro parcelas, estamos disponíveis para o fazer. Também dizer ao Senhor Vereador, aos
Senhores Vereadores, ao Senhor Presidente que a população não está assim indignada como o Senhor
quis referir, em termos objetivos, porque nós continuamos a dar os esclarecimentos necessários. A nível
de reclamações, temos tido muito poucas, temos tido, sim, pedidos de esclarecimentos. Ainda, refiro, que
estamos disponiveis para prolongar o pagamento por mais parcelas, aos munícipes que quiserem fazê-lo
—

é a nossa forma de estar. Em finais de março entraremos em velocidade de cruzeiro. Senhor Vereador

quero parabeniza-lo por trazer este tema de educação. Em boa hora este Executivo decidiu promover,
junto das escolas, o uso eficiente da água, porque com as alterações climáticas este bem pode tomar-se
muito escasso. Um projeto artístico-pedagógico para promover a educação cívica junto das crianças e
jovens, para que utilizem este recurso com determinada parcimónia, uma vez que estas alterações
climáticas, como eu já disse, podem tomar este recurso muito mais escasso. Falo da comemoração do Dia
Mundial da Água, que vai acontecer no Cine Teatro Avenida, em que vamos ter cerca de quatrocentas
crianças do terceiro ano do ensino básico, porque é neste ano que se inicia o estudo do ciclo urbano da
água. Este projeto artístico-pedagógico contempla uma leitura encenada por Catarina Furtado e, de certo,
vai sensibilizar estes jovens para o uso eficiente da água. Também é á Câmara Municipal que compete
juntar-se com as escolas para sensibilizar a boa prática de utilização da água. Termino dizendo que não
ficaremos por aqui. Também em abril, dirigido aos alunos do secundário, vamos apresentar o projeto
Bootcamp

—

36 H Non Stop, pelo qual, aqueles alunos, com a criatividade que é comum aos jovens, vão

com certeza apresentar excelentes projetos com sentido de empreendedorismo que, quem sabe, poderão
ser utilizados pela Cãmara Municipal. Bom dia.”
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Tomou a palavra o Senhor Presidente: “Depois destas intervenções só queira fechar esta parte da
reunião com alguns considerandos sobre tudo aquilo que foi aqui dito. A Senhora Vereadora Cláudia
Soares falou sobre a questão, que nos é muito cara, da dinamização das freguesias. Isso é algo que, sem
dúvida, temos feito com muita força, não só nos investimentos materiais que precisamos de concretizar
trazendo uma continuada melhoria da qualidade de vida das populações, mas também levar a todas as
freguesias aquilo que são investimentos imateriais na área da cultura e na área social. Tem sido algo forte
que temos concretizado e que pretendemos concretizar, mas também de referir, das suas palavras, o
nosso esforço de estarmos sempre presentes com as empresas, com a nossa economia e termos feito um
trabalho, através de várias intervenções feitas no âmbito e na formação do empreendedorismo. Isto é algo
em que temos apostado e são politicas que continuamos a reforçar e a implementar no.sentido de dar
corpo áquilo que dizemos ser a estratégia de desenvolvimento para o concelho de Castelo Branco.
Relativamente às faturas da água, a Senhora Vereadora explicou a necessidade deste ajuste na forma de
faturação. As orientações que têm sido dadas aos Serviços Municipalizados, nesta matéria, têm sido no
sentido de flexibilizar o máximo possivel esta faturação que vem acertar as contas da água, para que as
pessoas não tenham que fazer um grande esforço, procurando que essa regularização seja feita à medida
de cada consumidor e no sentido de se prestarem todos os esclarecimentos que forem pedidos, por forma
que as coisas sejam devidamente esclarecidas às pessoas. Estas foram as orientações dadas até se
concretizar esta regularização e que estão a ser cumpridas. Quanto à questão da educação, que foi um
tema transversal nas intervenções dos Senhores Vereadores, dizer que estamos em permanente ligação
aos agrupamentos de escolas do nosso concelho. Esse trabalho, nas mais diversas áreas, está visível,
como foi aqui referenciado pelos Senhores Vereadores nas diversas intervenções e é algo que demonstra
a nossa aposta nas politicas mais imateriais e aquilo que pretendemos concretizar e achamos que
estamos a concretizar muito bem. Um conjunto de ações que foram feitas, ligadas a estas matérias e,
quase tudo, sempre, numa perspetiva de formação, de educação cívica e no reforço da ação dos nossos
agrupamentos de escolas. Essas ações têm estado, também, ao serviço do trabalho que cada um dos
agrupamentos faz, Os vinculos precários, o Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral
poderá dar mais alguma informação sobre esse assunto, depois. Quanto à questão dos atropelamentos
também já foram dados esclarecimentos. Referente ao Hospital Amato Lusitano, as coisas não se
conquistam de um dia para o outro. Conquistam-se com preparação e planeamento e com intervenções
que muitas vezes dão resultados mais além. Esta realidade do Hospital Amato Lusitano sempre nos
preocupou e procurámos intervir, As coisas conquistam-se quando se preparam condições melhores para
atrairmos profissionais, quando se preparam condições melhores para se prestar um melhor serviço aos
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utentes e quando se preparam as condições técnicas para que as coisas se concretizem da melhor forma.
Isto para dizer que as dificuldades que nós temos no Hospital Amato Lusitano não devem ser analisadas
na conjuntura atual, devem ser analisadas por aquilo que eram as decisões ao longo de muitos anos.
Nesse aspeto, podemos ter a consciência tranquila, porque da parte da Câmara Municipal de Castelo
Branco sempre concrefizou intervenções no sentido de reforçar e melhorar as condições para que a saúde
no nosso concelho vingasse. Como exemplo, são as obras visitadas pelo Senhor Ministro no Hospital
Amato Lusitano. São obras concretizadas pela Câmara Municipal, no sentido de dar melhores condições
aos utentes da região. Lamentavelmente, não se compreende que medidas que foram tomadas
anteriormente prejudicaram o Hospital Amato Lusitano. Desde logo, no tempo em que se permitiu que o
Centro Hospitalar da Cova da Beira avança-se como EPE o que lhes permitiu, há alguns anos atrás,
avançar com contratações de profissionais e concretizar um reforço daquele hospital. Nessa altura
pudemos dizer aqui que não compreendiamos porque é que aquele centro hospitalar tinha sido EPE e
nós, em Castelo Branco, ficávamos iguais. Nessa decisão nós não ouvimos nada sobre essa matéria, mas
essa concretização como EPE, do Centro Hospitalar da Cova da Beira, permitiu outros reforços a nivel
financeiro, Também há alguns anos atrás foram criadas as condições para o reforço do Hospital Amato
Lusitano, em termos de investimento, porque nós temos um hospital com cerca de quarenta anos e,
naquela altura os hospitais eram virados para o internamento. Houve, há alguns anos atrás, a vontade de
criar condições para o ambulatório e para reforçar a atratividade, também, de profissionais

—

tudo aquilo

que é o hospital de dia, a consulta externa, o atendimento que hoje um hospital deve ter num ambulatório.
Nessa altura quando se pretendia fazer um investimento forte, para criarmos as condições para que o
hospital fosse mais competitivo, parece que houve alguém que deixou cair a possibilidade de
concretização desse investimento. Não ouvi ninguém estar preocupado como reforço do hospital e com os
ganhos de competitividade que isso podia trazer. Nessa altura assobiou-se para o lado. Acho que aquilo
que devia de acontecer era um reconhecimento de mea culpa de quem, na altura, não defendeu o reforço
do Hospital Amato Lusitano e que, só agora, vem dizer que estamos a perder. Eu não sei se estamos a
perder ou se não estamos a perder o que sei é que da parte do Município de Castelo Branco houve, ao
longo dos últimos anos, a vontade de criar condições e participar no reforço do Hospital Amato Lusitano.
Transmiti isso ao Senhor Ministro na semana passada e foi daí que foi falado o investimento de cerca de
três milhões e meio de euros a ser feito no Hospital Amato Lusitano e, também a ampliação do bloco
operatório

—

que se tivesse sido há uns anos podia ter sido dez ou doze milhões, porque até havia

financiamento comunitário para isso. Há quem diga que as coisas se fazem por influência politica, há
quem ainda está nesse tempo. Hoje a competitividade faz-se com concretização, planeamento e
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investimento em estratégias que possam vir a ter ganhos futuros. A competitividade hoje faz-se por aí e
tem sido essa a intervenção do Município de Castelo Branco, porque soube, atempadamente, construir
infraestruturas que estão ao serviço, como por exemplo, o caso referido das hortas sociais que estão,
também, ao serviço da educação. São decisões que se tomam, são concretizações que se fazem que têm
o seu risco e nós não podemos dizer que as coisas acontecem só por acontecer e, muitas vezes, os
resultados dão-se no futuro. Já lancei muitas vezes o repto para falarem sobre isto: é ou não verdade que
isto é desta forma que se concretiza? Onde estavam as pessoas que hoje facilmente falam, no momento
em que houve decisões que prejudicaram o hospital, que enfraqueceram o hospital e cujos resultados
podem estar a decorrer hoje? Da parte da Cãmara Municipal sempre estaremos aqui para reforçar aquilo
que é o sistema nacional de saúde na nossa região e para, permanentemente, procurar esse reforço. Esse
é o nosso papel, é aquilo que estamos a fazer e o investimento que estamos a fazer no Hospital Amato
Lusitano e que fizemos no Centro de Saúde de Santiago, em Castelo Branco e também na extensão de
saúde de Póvoa de Rio de Moinhos, são exemplos daquilo que estamos a afirmar. São investimentos que
estamos a concretizar, porque sabemos que é assim que se faz a competitividade e o reforço das nossas
instituiçôes de saúde. E veja-se que outros unem-se á volta disto e quando se unem sabem fazer a política
no sentido de reforçar e não no sentido de fazer politica pela política, mas no sentido de concretizar o
reforço destas instituições. Quero dizer, também, que quanto às questões da internalização dos meios
complementares de diagnóstico já pude transmitir, por várias vezes, ao Senhor Presidente do Conselho de
Administração da ULS, que aquilo que deveria ser respeitado a cem por cento, eram os utentes do hospital
e do centro de saúde. No sítio certo e nos momentos certos, estaremos sempre ao lado dos utentes, na sua
defesa, que isso fique bem esclarecido até porque tenho transmitido que seja feito o reforço que seja
necessário, do hospital e do centro de saúde, evidentemente, olhando com alguma flexibilidade aos meios
necessários, mas considerando sempre, em primeiro lugar, o bem dos utentes, a qualidade, a eficiência e
a eficácia do serviço prestado. Quanto a esta matéria, fico-me por aqui, para não dizer mais. Relativamente
ás questões dos atropelamentos e dos fogos, o Senhor Vice-Presidente informou aquilo que está prestes a
ser concretizado e do trabalho forte que estamos a fazer nestas matérias. Muito obdgado.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me permite, eu desejava alguns
esclarecimentos adicionais porque eu fiz um conjunto de questões para as quais eu não obtive resposta.
Não sei se prefere aguardar uma primeira intervençâo do Dr. Alveirinho... Depois eu reservo-me para
intervir à posteriori.”
Tomou a palavra Francisco Alveirinho Correia, Diretor do Departamento de Administração Geral:
“Se me permitem vou tentar fazer uma resenha sobre este processo dos precários porque isto quase que
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dava para fazer aqui uma palestra. A conjuntura em que ocorre a publicação do diploma, eu quero dizer
que, o ano passado, em maio, saiu um diploma dizendo expressamente que a portaria não se aplicava à
administração local. Entretanto, a Câmara, sabendo que isto mais cedo ou mais tarde se viria a aplicar,
quando aprovou o mapa de pessoal, na Assembleia Municipal, no dia vinte e oito de dezembro, consagrou
a abertura de, não sei, vinte, trinta, quarenta novos postos de trabalho, prevendo a regularização destas
situações. No dia vinte e nove de dezembro
importantes

—,

—

eu chamo a atenção para estas datas, porque são

sai uma lei da Assembleia da Republica que estabelece o programa de regularização

extraordinária dos vinculos precários e em janeiro sai o primeiro guião da Direção-Geral das Autarquias
Locais (DGAL) dizendo como é que tudo isso se processava. Eu só chamo a atenção para uma questão
que aqui está, que é saber o que é uma necessidade permanente. A legislação não define o que é uma
necessidade permanente e esta é logo a primeira dificuldade, identificar essas necessidades e é isso que
estamos a fazer. Mas, para além das dificuldades que estão inerentes, a Associação Nacional de
Municípios Portugueses (ANMP), fez uma circular sobre o tema, os sindicatos também vieram a público
dizer a sua opinião de como é que se aplica a lei e, na semana passada, sai novo guião da DGAL
primeiro tinha dezoito folhas, o segundo já tem vinte e duas

—,

—

o

no sentido de esclarecer o processo que,

para mim, não é fácil, por dois motivos: primeiro pela conjuntura em que se insere. Nós estamos com o
problema das avaliações /descongelamentos, estamos a tentar terminar esses processo e, entretanto, já
temos os precários. Sobre os precários, queria dizer uma coisa que me parece muito importante. Eu tenho
andado a ler e na segunda4eira estarei numa ação de formação a discutir estes temas, que não são
fáceis... Eu já ouvi dizer que isto são concursos com fotografia... Então leiam o diploma! Porque estão lá
os procedimentos concursais
provas de avaliação

—

—

é preciso notificar as pessoas, é preciso dar dez dias, é preciso fazer

não hà simplificação nos processos, embora se diga que sim, mas ao ler os

diplomas, não a vejo, como é dito! Outra questão é que a data que está fixada, neste momento, é o dia
trinta e um de maio de 2018. Temos ainda dois meses e meio. Mas há aqui uma outra questão que eu
acho que é fundamental, A Cãmara Municipal, no dia dois de fevereiro, abriu um procedimento concursal
para vinte e seis novos postos de trabalho. Só que agora temos que ajustá-los, também, aos precários e é
necessário identificar essas pessoas que vão ser opositores dos concursos, pessoas que, no passado,
deveriam ter prestado ao Município pelo menos um ano de serviço e agora vejam o que é isto: consultar
os processos de todos... Eu estou a falar, basicamente, de assistentes operacionais, que vêm para as
escolas, para as tais necessidades permanentes, porque há uma pessoa que está de baixa... Depois há
outra coisa! Isto das necessidades permanentes mexe com uma coisa que é muito importante. Há um
acidente de serviço e vai buscar-se uma pessoa ao Centro de Emprego, é uma necessidade permanente?
Ata n.° 7/2018, de 16 de Março
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Atestados médicos, temos muitos, é uma necessidade permanente? Então e depois quando as pessoas
voltam ao serviço? Ficamos com pessoas a mais? Existe aqui uma certa complexidade

—

eu tenho

conhecimento de municípios que têm muita quantidade de pessoas do Centro de Emprego, nós não temos
assim tantos—, de qualquer forma, eu acho que este é um processo que carece de algum rigor porque nós
temos que ir ver quem é que tem de ser notificado para ser opositor aos concursos para depois não
termos reclamações, porque se vamos para os procedimentos concursais e começamos com
reclamações, nunca mais os acabamos! É preciso fazer um trabalho prévio para depois tudo acontecer
normalmente. Eu acho que o Executivo, no mês de abril, vai ter que deliberar, sobre o ajuste dos anúncios
de abertura destes procedimentos concursais que têm que ser publicados na Bolsa de Emprego Público
(BEP) do Diário da República, etc. Eu acho que estamos a fazer o trabalho mas, a minha opinião, é que há
aqui, eventualmente, responsabilidade financeira se nós admitirmos pessoas e depois vêm outras
reclamar que também deveriam ter sido notificadas. Para evitar esses problemas no futuro, é preciso que
agora se faça este trabalho bem feito e isso leva algum tempo, como os Senhores Vereadores devem
saber. Tanto mais que ainda estamos com os descongelamentos! Eu diria que, em termos de timing, até
trinta e um de maio eu não vejo grandes problemas, mas vejo-os é no trabalho de base que estamos a
fazer neste momento, porque tem que ser um trabalho bem feito, rigoroso, para não haver falhas.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Então, se me, dirijo-me novamente ao Senhor
Presidente da Câmara e não deixo, antes de me dirigir a ele, de agradecer as explicações técnicas que o
Dr, Alveidnho Correia fez o favor de prestar, sendo certo que nós também temos que perceber que as
questões decidem-se pelos decisores politicos, por aqueles que estão legitimados, sob um ponto de vista
político, para as tomar. Obviamente que, os decisores politicos, depois, sabem assessorar-se de um
conjunto de pareceres técnicos e, sem desprimor pela pessoa do Dr. Alveirinho, por quem tenho o maior
apreço, não é isso que está em questão, mas a minha questão é de ordem política. E, portanto, o Senhor
Diretor do Departamento de Administração Geral faz o trabalho que o decisor político lhe manda fazer, por
isso, Senhor Presidente, a minha pergunta é muito clara: se o Senhor Presidente tem vontade expressa de
desencadear o procedimento concursal para os precários, ponto um; e se já mandou identificar o número
de pessoas que estão abrangidas pela Lei n.° 112/2017. Isto é uma decisão política, não é uma decisão
técnica, por favor não me remeta para o Dr. Alveirinho porque a decisão é sua. Isto no que diz respeito aos
precários. No que diz respeito á questão do hospital, nós percebemos que o Hospital de Castelo Branco,
fruto de um conjunto de decisões que já vêm de há muitos anos a esta parte, está a trilhar um caminho
algo distinto
questionar

—

—

e que eu não questiono, porque não tenho conhecimentos técnicos que mo permitam

mas que me parece ser, tanto quanto posso observar como pessoa atenta, um caminho
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sensato, correto: avançar por uma unidade local de saúde (ULS). Foi um caminho bem distinto do que o
Centro Hospitalar da Cova da Beira resolveu fazer e, neste momento, dentro daquela unidade, tanto
quanto eu sei, ainda se debate muito se se deve avançar, ou não, pela via da ULS. Ou seja, o que eu
quero dizer com isto é que, em função dos contextos distintos, os decisores, à época e no momento,
tomaram decisões diferentes, uns pela ULS e outros por um EPE. O ponto que me parece r&evante é que
o Senhor Presidente da Câmara continua a colocar a questão da ordem material como sendo a mais
relevante. Obviamente que as questões de ordem material são importantes! E eu também não as descuro!
Mas a questão é que nós estamos aqui perante dois paradigmas bem distintos: é que a unidade do Centro
Hospitalar da Cova da Beira está a reforçar todo o investimento e está a canalizar esse mesmo no sentido
de criar mais valências, no sentido de reforçar as suas competéncias, no sentido de dar respostas
técnicas. Aquilo que me preocupa enquanto cidadão e pessoa atenta e que dá eco a várias pessoas, é
que da parte do Hospïtal Amato Lusitano, aquilo que se põe como acuidade é a questão das obras, é a
questão do material e eu acho que aqui deveria haver uma mudança de paradigma. Seja bem-vindo,
finalmente temos uma palavra da sua parte, que eu também registo, de que está do lado dos utentes, Nós
que levantamos esta questão dos tempos de espera

—

e, sobre isto, também se tentou, de alguma forma

confundir a opinião pública, porque fomos acusados, a dada altura, de que estaríamos aqui a defender
interesses privados—, mas a questão nunca se levantou nesses termos, para nós, aquilo que é relevante e
verdadeiramente importante, é que as pessoas tivessem uma resposta atempada, eficaz e sem tempos de
espera. Se houvesse necessidade de internalizar os exames de diagnóstico complementar, então que se
fizesse, não temos nada contra isso, não há nenhuma objeção. Aquilo que nos indigna é o facto de o
fazerem e não terem, previamente, acautelado as situações com o intuito de haver uma resposta imediata
como existia até então. Portanto olhe, seja bem-vindo, agora. Finalmente, teve uma palavra de
preocupação para com os utentes, Em bom tempo os Vereadores do PSD trouxeram esta questão a
terreiro porque, após a termos trazido a público registámos que houve algumas evoluções em termos
daquilo que foram as decisões do Conselho de Administração do hospital. E é bom recordar que a primeira
decisão no sentido de intemalizar, nomeadamente, as análises, foi centralizar tudo no hospital. Depois
percebeu-se, fruto de alguma pressão que fomos colocando e de algumas chamadas de atenção, que era
necessário desconcentrar isso e fizeram-no a seguir. Andaram um pouco a reboque dos acontecimentos,
mas, fizeram-no a seguir, para o Centro de Saúde de Santigo! Entretanto, também fruto de alguma
pressão que foi sendo exercida, os tempos de espera vieram a reduzir e é bom dizer que aquela ideia
inicial do Conselho de Administração, que estava a fazer na cidade, também o fazer em relação às
freguesias, recuou, porque sabia que já estava montada uma rede de recolha de análises e que não fazia
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sentido algum estar a deslocalizar essas pessoas dessas freguesias para Castelo Branco. Em boa hora, o
Conselho de Administração, mais uma vez, aqui recuou, mas também a reboque, dos acontecimentos.
Aquilo que nos continua a preocupar e que causa indignação a qualquer pessoa, é o facto de haver aqui
outros exames e eu dei aqui alguns exemplos, nomeadamente, se alguém precisar de uma
ecocardiografia com urgência, ter a sua ecocardiografla marcada no hospital para janeiro de 2019 e ter a
sua consulta em setembro de 2018. É por isto que nós vamos continuar a lutar, pela melhoria dos
serviços, é por respostas mais eficazes e para que, como neste momento acontece, infelizmente, não haja
apenas e só quatro serviços hospitalares que têm idoneidade para fazer a formação. Pretendemos uma
coisa bem distinta: que o hospital tenha muitas mais valências, mais competências e, em vez de ter só
quatro serviços com idoneidade possa ter oito. É por isso que nós nos batemos. Finalmente, em relação
aos atropelamentos, peço desculpa, mas se reuniram esta semana fizeram-no muito tarde porque esta
questão já foi levantada há muito tempo! Já havia alarme social há muito tempo! Mais uma vez, e sem
retirar bondade á vossa iniciativa, não é isso que está em questão, aquilo que se descurou, a prevenção,
que o Senhor Eng. Carvalhinho em boa hora escreveu num artigo de opinião no jornal Reconquista e que
nós, Vereadores, no ano 2007, já tinhamos chamado a atenção, aquilo que aconteceu foi que vocês, em
vez de fazerem prevenção, estão a ter uma atitude reativa, ou seja, estão a tentar remediar. Eu espero
que se façam coisas concretas com o intuito do ano 2018 não ser um ano tão negro como foi o ano 2017.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-presidente: “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, quero
responder à questão que o Senhor Vereador CaMos Almeida faz dos atropelamentos. Talvez não tivesse
percebido... Não percebeu porque o que eu disse foi, repare, eu vou repetir: ainda esta semana reunimos,
mais uma vez, com uma das forças de segurança, porque há áreas da nossa cidade que estão atribuidas
à Policia de Segurança Pública e outras à Guarda Nacional Republicana. Mais explicito, de forma que o
Senhor não tenha completamente dúvidas e não venha mais uma vez com aspetos demagógicos, eu
repito, demagógicos, falar sobre assuntos para poderem retirar alguns dividendos políticos. Quero dizerlhe, com toda a frontalidade, que essa não é a nossa postura e nunca será de reação, áquilo que o
Senhor, ou a sua bancada, aqui afirma, Quero dizer-lhe, também, que temos feito este trabalho de forma
pedagógica desde há muito tempo e repare, vou repetir, aquilo que disse: é nosso entendimento, acima de
tudo, a segurança de todos, Esse tem sido o nosso apelo e o que nós temos feito e vamos continuar a
trabalhar nesse sentido, em várias áreas, não só em relação aos atropelamentos, também em outras
áreas que o Senhor, inclusive) neste momento ainda não falou, poderá vir a falar, mas nós também
estamos a falar com as pessoas que devemos falar. Essa é a nossa postura. Termino.”
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Tomou a palavra o Senhor Presidente: “O Senhor Vereador foi o primeiro a dizer que já,
anteriormente, tínhamos tomado medidas decorrentes de conversa permanentes, com as autoridades e
com os técnicos correspondentes. São decisões que estão a ser tomadas e concretizadas, Referiu a
Avenida de Espanha e a Avenida das Paímeiras. Foram decisões tomadas a seu tempo, baseadas

naquelas conversas e isso demonstra que há muito tempo que estamos a reagir e a trabalhar. A saúde é
demasiado séria para facilmente e demagogicamente fazer politica e o Senhor, para além desse
posicionamento politico, confunde muitas coisas em termos técnicos. Eu não falei em centro hospitalar
nem em ULS, eu falei em EPE. Quando o Centro Hospitalar da Cova da Beira foi transformado em EPE,
isso representou financiamento para o seu reforço: representou muito mais financiamento para
contratarem recursos, para obras e para criarem condições de atração aos profissionais. E é com essas
condições que se preparam, depois, a capacidade de decidir e de ganhar algo mais. Sou perfeitamente
conhecedor desta matéria porque, em primeiro lugar, conheço a realidade e o que representa o trabalho
nesta matéria e sou conhecedor, também, porque tenho a história das decisões políticas ao longo do
tempo. E não nos desresponsabilizemos, tão facilmente, com palavras demagôgicas, porque, quero dizerlhe, não é o Senhor que vem dizer que eu agora é que estou a defender os interesses das populações,
porque eu sempre o fiz! A única diferença entre nós é que eu não faço esse tipo de intervenções públicas
porque esse tipo de intervenções, como o Senhor agora aqui ainda fez, apenas prejudica a imagem e o
trabalho da ULS, porque isso é prejudicar o normal funcionamento desta instituição e não contribui para a
atração de profissionais para esta instituição. Isso não reforça a instituição de que estamos a falar. Por
isso, eu tenho o cuidado, de levar esses assuntos ao Conselho de Administração e falar internamente para
a resolução destas matérias. Não ando a inventar pseudo-intenções da parte daquele conselho de
administração para fazer uma mera gincana que não reforça, pelo contrário, enfraquece o conselho de
administração e a instituição. Sei que quem trabalha e está a concretizar não é perfeito, com certeza
também erra e sei que, também, algumas coisas podiam ter corrido melhor no trabalho feito, mas posso
dizer que saberei sempre o sitio onde faço os reparos e solicitações, para que as coisas corram da melhor
forma. Portanto, não é o Senhor que vem dizer agora que só agora é que sai em defesa dos utentes. Não,
esta Câmara Municipal e o seu Presidente, sempre estiveram em defesa dos utentes, nomeadamente,
quando decidiu fazer investimentos que demonstram que não foram feitos por mera vontade de fazer
obras. Foram feitos investimentos para melhorar o serviço aos utentes, para poder atrair cada vez mais
utentes a estas instituições e, mais, referi-o já aqui uma vez, nesta sala e numa Assembleia Municipal, que
esses investimentos fossem vistos como um exemplo, para o Governo e para o Estado, da necessidade
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de investimento naquela instituição. Portanto, quero dizer-lhe, que estamos fortemente empenhados na
defesa dos utentes e não na defesa de ninguém nem de nada. Obrigado”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Se me permite e uma vez que adjetivou a
oposição com três palavras, que fazemos gincana, demagogia e enfraquecemos as posições das
instituições, eu lenho que de alguma forma também fazer a defesa da honra e dar nota do seguinte,..
O Senhor Presidente: “Faça lá se faz favor.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida continuou: “Sempre que os Vereadores do PSD tomam posição
pública em defesa do que quer que seja, nós já nos habituamos... Da parte do Senhor Presidente, todo o
tipo de levantamento de problemas que possamos fazer, a cartilha é lida e somos mimados com a gincana
política, somo mimados com a demagogia política e com o enfraquecimento das tomadas de posição das
instituições. Senhor Presidente não é isso que nos vai fazer parar, não é isso que nos vai silenciar. Nós
vamos continuar a estar atentos e continuaremos do lado das pessoas. É aí que nós nos devemos
posicionar e se não fizermos eco daquilo que são as dificuldades e os problemas não estamos a cumprir a
missão para a qual fomos eleitos. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Presidente: “Muito bem. Continuem, então, a fazer a defesa das pessoas
pela forma mais fácil, que é essa, a vossa. Nós continuaremos a fazer a defesa das pessoas pela forma
que, muitas vezes, não é a mais fácil.”
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

—

PERI0D0 DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 2 de março de 2018 (ata
n°6) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2— CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Procedimentos Concursais
2.1. Construção de Pavilhão Industrial. Proposta de Adjudicação
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de adjudicação do concurso público referência CP E
168/2017

—

Construção de Pavilhão Industrial, pelo valor de € 1.024,837,32, à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, no uso das competências conferidas a este órgão pela alínea f) do
Ata n.° 7/2018, de 16 de Março
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1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo

18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 76.° do Código dos
Contratos Públicos.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 76,° do Código dos Contratos
Públicos, adjudicar o procedimento de concurso público referência CP E 168/2017

—

Construção de

Pavilhão Industrial, à empresa Duafar—Construção Civil e Obras Públicas, Lda, pelo valorde €1.024.837,82.
2.2, Aquisição de Serviços para o Fornecimento de Energia Elétrica. Proposta de Não
Adjudicação de Procedimento Concursal
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de não adjudicação do concurso público referência CPI
5 182/2017

—

Aquisição de Serviços para o Fornecimento de Energia Elétrica, no uso das competências

conferidas a este órgão pela alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
conjugada com a alinea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os
efeitos previstos na alínea b) do n.° 1 do artigo 79.° do Código dos Contratos Públicos. Do relatório
preliminar, consta que foram conferidas todas as propostas tendo o Júri do Procedimento deliberado, por
unanimidade, propor excluir as propostas apresentadas pelos concorrentes: EDP Comercial

—

Comercialização de Energia, SA, nos termos da alínea d) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP, em virtude do
concorrente apresentar um valor na proposta, cujo preço contratual seria superior ao preço base do
concurso; ENAT— Energias, Lda, nos termos da alínea d) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP, em virtude do
concorrente apresentar um valor na proposta, cujo preço contratual seria superior ao preço base do
concurso; Endesa Energia, SA

—

Sucursal Portugal, nos termos da alínea d) do n.° 2 do artigo 70.° do

CCP, em virtude do concorrente apresentar um valor na proposta, cujo preço contratual seria superior ao
preço base do concurso; e HEN Serviços Energéticos, Lda, nos termos da alínea d) do n.° 2, do artigo
146°, conjugado com a alínea c) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP, em virtude da proposta apresentada não
ser instruída com todos o documentos solicitados no ponto 3.4.2 do programa de procedimento, tendo
apenas apresentado o anexo 1.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alínea b) do n.° 1 do artigo 79.° do Código dos
Contratos Públicos, não adjudicar o procedimento de concurso público referência CPI 5 182/2017

—

Aquisição de Serviços para o Fornecimento de Energia Elétrica e remeter o respetivo processo à Divisão
Financeira de Contratação e Recursos Humanos, para os efeitos tidos por convenientes.
Ponto 3— URBANISMO E

OBRAS PARTIcuLARES
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3.1. Proposta do Plano de Pormenor da Zona Envolvente da Estação Ferroviária de Castelo
Branco. Retificação de Deliberação e Prorrogação de Prazo de Elaboração
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5, datada de 05/03/2018, do Departamento
Técnico Operacional, relativa à retificação da deliberação e à prorrogação do prazo de elaboração do
Plano de Pormenor da Zona Envolvente da Estação Ferroviária de Castelo Branco. Da mesma consta a
seguinte proposta: “conclusão e proposta. Considerando que os prazos para elaboração previstos no
RJIGT à data da decisão de elaboração do plano eram meramente indicativos e o seu incumprimento não
tinha quaisquer consequências; considerando que a eventual declaração de caducidade e decisão de
nova elaboração não é um ato revelador de boa administração pública (realizar gastos significativos e
desnecessários) e de proporcionalidade (já que não se justifica qualquer alteração ao plano que não a que
decorra da ponderação do resultado do periodo de discussão público recentemente concluido, alteração
essa que poderia ser, desde já feita, isto é, sem recurso à declaração de caducidade do procedimento de
elaboração); considerando o erro grosseiro cometido aquando do estabelecimento do prazo que consta da
deliberação da Câmara Municipal de mandar elaborar o plano; considerando como um erro de escrita a
indicação de 90 dias (impossível de cumprir) e não de 900 dias (que se justifica para um procedimento de
elaboração de um plano de pormenor a desenvolver na sequéncia de um concurso de ideias); considerando
que os prazos para a caducidade do procedimento de elaboração só são contados a partir da data de
entrada em vigor do DL 80/2015, de 14 de maio, ou seja 15 de julho de 2015. Julga-se de propor que, em
reunião pública do Órgão Executivo, seja deliberado o seguinte: a) retificar o prazo de elaboração do
Plano de Pormenor da Zona Envolvente da Estação Ferroviáda de Castelo Branco, indicado na reunião do
Órgão Executivo realizada em 17/10/2008, de 90 dias para 900 dias, com base no disposto no artigo 249.°
do Código Civil; b) prorrogar o prazo de elaboração do Plano de Pormenor da Zona Envolvente da
Estação Ferroviâria de Castelo Branco por mais 900 dias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 76.°
do RJIGT, contados a partir de 1 de janeiro de 2018; c) determinar a publicação no Diário da República, a
divulgação na comunicação social e no sitio da Câmara Municipal de Castelo Branco, do aviso que
divulgue o teor da presente deliberação, nos termos do disposto no n.° ido artigo 76.° do RJIGT”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “A Proposta do Plano de Pormenor da Zona
Envolvente da Estação Ferroviària de Castelo Branco suscita-nos as maiores dúvidas, sob um ponto de
vista legal. Lendo com atenção o artigo 197 do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, pode até causar
alguma perplexidade a lei ter um efeito retroativo, mas o que é dito nesse mesmo artigo é que esse efeito
retroativo se aplica. Portanto, nesta circunstância e suscitando-nos tantas dúvidas sob um ponto de vista
legal, os Vereadores do PSD irão votar contra.”
Ata n.° 7/2018, de 16 de Março
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Tomou a palavra o Senhor Presidente: “Muito obrigado. Eu só quero dizer que este plano decorreu de
reuniões com outras instituições, no sentido de analisar e avaliar esta questão. Evidentemente, nestas
coisas legais, tudo pode acontecer, há sempre muitas dúvidas, mas o que é verdade é que os devidos
aconselhamentos sobre esta matéria foram acautelados.”
A Câmara Municipal deliberou! por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
retificar o prazo para Elaboração do Piano de Pormenor da Zona Envolvente da Estação Ferroviária de

Castelo Branco, constante da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião do Órgão Executivo,
realizada em 17/10/2008, sobre o Ponto 14

—

Elaboração do Piano de Pormenor da Zona Envolvente da

Estação Ferroviária de Castelo Branco da ordem de trabalhos, nos termos dispostos no artigo 249.° do
Código Civil, de 90 para 900 dias.
Mais deliberou, prorrogar o prazo de elaboração do Plano de Pormenor da Zona Envolvente da Estação
Ferroviária de Castelo Branco por mais 900 dias, nos termos do disposto no nY 6 do artigo 76.° do RJIGT,
contados a partir de ide janeiro de 2018.
Deliberou ainda, determinar a publicação no Diário da República, a divulgação na comunicação social e
no sitio da Câmara Municipal de Castelo Branco, do aviso que divulgue o teor da presente deliberação, nos
termos do disposto no n.° 1 do artigo 769 do RJIGT.
3.2. Ponderação e Divulgação de Resultados de Inquéritos Públicos
3.2.1. Desafetação do Domínio Público para o Domínio Privado do Município. Parcela de Terreno
na Quinta da Horta d’Alva, em Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3, de 14/0212018, do Departamento Técnico
Operacional, relativa à ponderação dos resultados do inquérito público, publicitado pelo Edital n.° 1/201 8,
de 3 de janeiro, para desafetação do domínio público para o dominio privado do Município, no âmbito do
loteamento titulado pelo alvará nY 88/208, de uma parcela de terreno, com 4.810,00 m2, sita na Quinta da
Horta d’Alva, em Castelo Branco, deliberada em reunião da Câmara Municipal do dia 3 de janeiro de 2018.
Da informação consta a seguinte conclusão: “face à posição de um ainda significativo número de
moradores e proprietádos de lotes na zona, considera-se que a Câmara Municipal deverá ponderar, se
deve ou não dar sequência ao processo de passagem da parcela de terreno em causa para o dominio
privado. Caso a Câmara Municipal opte por não dar continuidade ao processo, propõe-se que se informe e
esclareça os exponentes do seguinte: a) da decisão que vier a ser tomada; b) do teor do exposto nos pontos
5°, 69 e 79; e, c) que a área em causa terá de se destinar a equipamento de utilização coletiva, nos
termos do alvará de loteamento emitido e não a zona verde (porquanto tal não se enquadra na definição
Ata n.° 7/2018, de 16 de Março
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de equipamento de utilização coletiva) e que, nesse contexto, a Câmara Municipal por necessidade
própria, não se poderá inibir de, em futuro próximo, realizar ou autorizar entidade da administração central,
que o requeira, de vir a implementar a construção de uma edificação destinada a equipamento de
utilização coletiva”. No seguimento dos resultados do inquérito público, o Senhor Presidente propôs que a
parcela de terreno pudesse continuar a manter-se no domínio público do Município.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, face aos resultados do inquérito público, manter no
domínio público do Município, a parcela de terreno, com 4.810,00 m2, sita na Quinta da Horta d’Alva, em
Castelo Branco, no âmbito do loteamento titulado pelo alvará n.° 88/208.
3.2.2. Plano de Pormenor da Zona Envolvente da Estação Ferroviária de Castelo Branco (nos
termos do RJIGT)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação com o número de entrada 1078, datada de
13/03/2018, da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, sobre o Plano de Pormenor da Zona
Envolvente da Estação Ferroviária de Castelo Branco

—

Ponderação e divulgação dos resultados do

período de discussão pública, em conformidade com a alínea d) do n.° 3 do artigo 6.° e com o n.° 6 do
artigo 89.° do Regime Juridico dos Instrumentos de Gestão Territorial

—

(RJIGT), Decreto-Lei n.° 80/2015,

de 14 de maio. Na mesma consta que “em face do exposto, propõe-se que em reunião pública do Órgão
Executivo seja deliberado: proceder à alteração da proposta do Plano de Pormenor submetida a discussão
pública, na sequência de 3 das participações apresentadas que se concretizam essencialmente em
ajustamentos em planta e nos parâmetros urbanisticos nas parcelas P1 e P2 bem como no Regulamento
do Plano; não dar provimento à reclamação apresentada relativa a matérias de caducïdade do
procedimento, termos de referência e os objetivos do plano, área de intervenção e não conformidade com
o PGU em vigor (participação que se enquadra no n.° 3 do artigo 89.° do Decreto-Lei n,0 80/2015);
informar os requerentes sobre as decisões tomadas pela Câmara Municipal; divulgar os resultados da
discussão pública, designadamente, através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão
territorial e do respetivo sítio na lntemet, para cumprimento da alinea d) do n.° 3 do artigo 6.° e do n.° 6 do
artigo
—

89.0

do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio; remeter cópia da presente informação à firma Risco

Projetistas e Consultores de Design, SA, para proceder à elaboração da versão final da proposta de

plano, na sequência da ponderação dos resultados do inquérito público e nos termos da presente
informação, para posterior aprovação pela Assembleia Municipal, conforme o disposto no artigo 90.° do
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio”.
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dais votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
alterar a proposta do Plano de Pormenor submetida a discussão pública, relativa a matérias de caducidade
do procedimento, termos de referência e objetivos do plano, área de intervenção e não conformidade com o
PGU em vigor.
Deliberou ainda, informar os requerentes sobre as decisões tomadas pela Câmara Municipal.
Mais deliberou, divulgar os resultados da discussão pública, através da comunicação social, da
plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio na lnternet e remeter cópia da presente
informação ã firma Risco

—

Projetistas e Consultores de Design, SA, para proceder à elaboração da versão

final da proposta de plano.
3.3. LU-LOT 112018. Queijada Almeida

—

Indústria e Comércio de Queijo, Lda. Alteração de

Loteamento
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado pela firma Queijaria Almeida

—

Indústria e Comércio de Queijo, Lda, para alteração do loteamento referência LU-LDT 1/2018, de
15/01/2018, titulado pelo Alvará n.° 75/2003 (ampliação da zona industrial de Castelo Branco). Na Iistagem
do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 06/03/2018, os
serviços propõem o deferimento da pretensão.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento referência LU-LDT
1/2018, de 15/01/2018, titulado pelo Alvará n.° 75/2003 (ampliação da zona industrial de Castelo Branco)
3.4. Declarações de Não Caducidade
3.4.1. LEEDI 59/2016. David Calaveiras

—

Madeiras Tratadas, Lda. Lousa

Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de licenciamento de obras de edificação do
Departamento Técnico Operacional com o número de registo LE-EDI 59/2016, de 19/05/2016, requerido
por David Calaveiras

—

Madeiras Tratadas, Lda, para proceder a edificação nova, em Alto da Lousa e

Naves, na Freguesia de Lousa, alegando que mantém a intenção de executar a obra. Na Iistagem do
roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 01/03/2018, os
serviços propuseram a declaração de não caducidade do licenciamento e o estabelecimento de um prazo
de 15 dias para levantamento da licença, tendo em conta que estavam cumphdos os formalismos legais.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de
licenciamento de obras de edificação com a referência LE-EDI 59/2016, de 19/05/2016, requerido por
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David Calaveiras

—

Madeiras Tratadas, Lda, para proceder a edificação nova, em Alto da Lousa e Naves,

na Freguesia de Lousa e dar um prazo de 15 dias úteis para o levantamento da licença.
3.4.2. LE-EDI 14112016. Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo
Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de licenciamento de obras de edificação do
Departamento Técnico Operacional com o número de registo LE-EDI 141/2016, de 09/11/2016, requerido
por Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo, para proceder a obras de alteração,
situadas na Rua de São Bento, em Malpica do Tejo, alegando que mantém a intenção de executar a obra.
Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em
02/03/2018, os serviços propuseram a declaração de não caducidade do licenciamento e o
estabelecimento de um prazo de 15 dias para levantamento da licença, tendo em conta que estavam
cumpridos os formalismos legais.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de
licenciamento de obras de edificação com a referência LE-EDI 141/2016, de 09/11/2016, requerido por Centro
Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo, para proceder a obras de alteração, situadas na
Rua de São Bento, em Malpica do Tejo e dar um prazo de 15 dias úteis para o levantamento da licença.
3.5. LE-EDI 6512011. Tiago José Jerónimo Duarte. São Vicente da Beira. Declaração de Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referéncia LE-EDI 65/2011, de 07/04/2011, requerido por Tiago José Jerónimo Duarte, para proceder a
edificação nova, localizada na Estrada Nacional 352, em São Vicente da Beira. Na listagem do roteiro do

processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 06/03/2018, os serviços
propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o periodo de audiência
prévia tinha decorrido sem que o requerente se pronunciasse e que não existiam razões para a alteração
da decisão anteriormente enunciada.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência LE-EDI 65/2011, de 07/04/2011, requerido por Tiago José Jerónimo
Duarte, para proceder a edificação nova, localizada na Estrada Nacional 352, em São Vicente da Beira.
3.6. Felisbela Rodrigues Dias e Outro. Almaceda, Certidão de Compropriedade
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Felisbela Rodrigues Dias e
Orlando António Rodrigues Dias, para emissão de “parecer favoràvel da Câmara Municipal à constituição
de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 77, da secção AZ,
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freguesia de Almaceda, a favor de Patrick Robert Dominique Gauche e Hélêne Jeanne Aimée Jean,
i

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 nY 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 parcelamenlo
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.
3.7. APPACDM Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Castelo Branco.
—

Pedido de Isenção de Pagamento de Taxas e Licenças
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da APPACDM Associação de Pais e Amigos do
—

Cidadão Deficiente Mental de Castelo Branco, para “isenção do pagamento de taxas referente ao projeto
de legalização, reconversão e adaptação do antigo hospital a lar de idosos”. No sistema de gestão
documental Myooc, os serviços exararam a seguinte informação, em 23/02/2018: ‘Nos termos do n,° 2, do
artigo 6.0, 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 apresentação 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 Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, 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°, Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas do Município”.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar, a APPACDM Associação de Pais e Amigos
—

do Cidadão Deficiente Mental de Castelo Branco, do pagamento das taxas e licenças inerentes ao Projeto
de Legalização, Reconversão e Adaptação do Antigo Hospital em um Lar de Idosos.
Ponto 4—SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

DE CASTELO BRANCO

Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração
4.1. Fornecimento de Energia Elétrica para o Ano 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipahzados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 05/03/2018, para adjudicação do concurso público
para o Ano 2018, à empresa EDP Comercial

—

para o

Fornecimento de Energia Elétrica

Comercialização de Energia, SA, pelo montante de €

130.958,21, 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 Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
05/03/2018, para adjudicação do concurso público
2018, à empresa EDP Comercial

—

para o

Fornecimento de Energia Elétrica para o Ano

Comercialização de Energia, SA, pelo montante de € 130.958,21,

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.
4.2. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 2) das Infraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
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 05/03/2018, para adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção
(ZOM 2) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água

e

Drenagem de Águas Residuais dos Sewiços

Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Zonâguas, Construção e Manutenção de Redes de Água,
Lda, pelo montante de €172.265,00, 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 Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
05/03/2018, para adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 2) das
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lnfraestmturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados
de Castelo Branco, à empresa Zonáguas, Construção e Manutenção de Redes de Água, Lda, pelo
montante de € 172.265,00, 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.
4.3. Zona de Operação e Manutenção (ZOM 3) das Infraestruturas de Abastecimento de Água e
Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 05/03/2018, para adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção
(ZOM 3) das lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, à empresa Fernando Manuel Patricio Roberto, pelo montante de €
146.731,60, 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
05/03/2018, para adjudicação do concurso público para a Zona de Operação e Manutenção (ZOM 3) das
lnfraestruturas de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais dos Serviços Municipalizados
de Castelo Branco, à empresa Fernando Manuel Patrício Roberto, pelo montante de € 146.731,60,
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
Ponto 5—

-

PATRIMÓNIO

5.1. Parcela de Terreno no Bairro do Valongo em Castelo Branco. Silvia Morgado Granja.
Cedência Graciosa
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4, de 05/03/2018, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, com o seguinte texto: “foi condicionante do licenciamento da construção de uma
moradia, sito no Bairro Nossa Sra. do Valongo, caminho 3, quinta 3 direito em Castelo Branco, a cedência
gratuita, para o alargamento da via pública, de uma parcela de terreno com a área de 62,50 m2 do prédio
inscrito na rnatriz predial 8074 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
6478/20010301. Todos os trabalhos na área cedida serão suportados pela própria e terão de estar
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concluídos aquando do pedido de emissão/autorização de utilização. Assim, deverá a Ex.ma Câmara
deliberar sobre a aceitação da doação, e dar poderes ao Sr. Presidente ou quem legalmente o substituir
pata outorgar a respetiva escritura”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33.°da Lei n.°
75/201 3, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa, para o domínio público, da área de 62,50 m2 do
prédio inscrito na matriz predial 8074 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco
sob o n.° 6478/20010301, para o alargamento da via pública.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
5.2. Atribuição de Preço a Obras Editadas com o Patrocínio do Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 690, de 21/0212018, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preço para venda ao público de obras publicadas com o patrocínio do Município
de Castelo Branco. As obras e os respetivos preços são os seguintes: O Melhor do Mundo, edição de
2017, €8,00; O Novo 1.0 de Dezembro, de José Ribeiro e Castro, edição de 2017, €25,00; Partitura João
Pedro Delgado, edição de 2016, € 15,00; Partitura César Viana, edição de 2016, € 15,00; Partitura Hélder
Gonçalves, edição de 2016, € 15,00; Partitura Nuno Corte-Real, edição de 2016, € 15,00; A Mesma
Saudade

—

CD, de Ana Paula, edição de 2016, € 10,00; Castelo Branco, Akwarela e Poesia, edição de

2016, € 20,00; Isabel, Minha Mãe, de Guilherme Ganança, edição de 2017, € 14,00; Cem Poemas de
Morrer de Amor (Edição Especial com Caixa e Serigrafia), € 19,00 e Cem Poemas de Morrer de Amor
(Edição sem Caixa), € 1300, de Gonçalo Salvado edições de 2017; e O Imaginário Albicastrense..., de
José Barata Castilho, edição de 2017, €25,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço para venda ao público das obras
patrocinadas pelo Municipio de Castelo Branco intituladas, O Melhor do Mundo, edição de 2017, €8,00; O
Novo 1.° de Dezembro, de José Ribeiro e Castro, edição de 2017, €25,00; Partitura João Pedro Delgado,
edição de 2016, € 15,00; Partitura César Viana, edição de 2016, € 15,00; Partitura Hélder Gonçalves,
edição de 2016, € 15,00; Partitura Nuno Corte-Real, edição de 2016, € 15,00; A Mesma Saudade CD, de
—

Ana Paula, edição de 2016, € 10,00; Castelo Branco, Akwarela e Poesia, edição de 2016, €20,00; Isabel,
Minha Mãe, de Guilherme Ganança, edição de 2017, € 14,00; Cem Poemas de Morrer de Amor (Edição
Especial com Caixa e Serigrafia), € 19,00 e Cem Poemas de Morrer de Amor (Edição sem Caixa), € 13,00,
de Gonçalo Salvado edições de 2017; e O Imaginário Albicastrense..., de José Barata Castilho, edição de
2017, €25,00.
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Ponto 6— DELIBERAÇÕES DIVERSAS
6.1. Minutado Protocolo a Celebrar com a IAPMEI, a AMA e a AICEP Portugal Global. Instalação
do Espaço Empresa, no Concelho de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta de protocolo a celebrar com a Agência para a
Competitividade e Inovação, IP (IAPMEI), a Agência para a Modernização Administrativa, IP (AMA) e a
AICEP Portugal Global —Agência para o Desenvolvimento e Comércio Externo de Portugal, EPE, que “tem
como objeto definir as regras para a instalação e funcionamento do Espaço Empresa, no concelho de
Castelo Branco”. A minuta é dada como reproduzida, ficando a fazer parte integrante desta ata identificada
como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Agência para a Competitividade e Inovação, IP (IAPMEI), a Agência para a Modernização Administrativa,
IP (AMA) e a AICEP Portugal Global

—

Agência para o Desenvolvimento e Comércio Externo de Portugal,

EFE, que “tem como objeto definir as regras para a instalação e funcionamento do Espaço Empresa, no
concelho de Castelo Branco”.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar o respetivo protocolo.
6.2. Minuta de Protocolo a Celebrar com a Delphi Automotive Systems

—

Portugal, SA. Proposta

de Prorrogação de Praz
Pelo Senhor Presidente foi presente a seguinte proposta, datada de 13 de março de 2018: “na
sequência da reunião com a administração da empresa Delphi Automotive Systems

—

Portugal, SA,

proponho ao Órgão Executivo a prorrogação do prazo previsto na alínea b) da Cláusula 1,8 do protocolo
em epigrafe, por mais quatro anos, ou seja, até 31 de janeiro de 2022, mantendo-se em vigor as restantes
clausulas protocoladas”.
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo previsto na alinea b) da
Cláusula 1.8 do protocolo em epigrafe, por mais quatro anos, ou seja, até 31 de janeiro de 2022,
mantendo-se em vigor as restantes clausulas protocoladas.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar o adicional ao protocolo.

6.3. Pacto de Autarcas para o Clima e Energia. Proposta
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Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta para adesão do Município de Castelo Branco ao
Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, que “estabelece um quadro de ação que ajuda as autarquias
locais a tornar realidade as suas ambições em matéria de mitigação e adaptação, tendo simultaneamente
em conta a diversidade no terreno” e que se consubstancia na seguinte “Proposta de Aprovaçâo da
Adesão ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia: o Município de Castelo Branco pretende
comprometer-se com as metas do Pacto de Autarcas

—

Covenant of mayors

—

através da sua adesão. A

concretização das metas propostas resultará na redução de 40% das emissões de CO2 do município e da
adaptação às alterações climáticas através da implementação de um conjunto de medidas de iniciativa
municipal, privada ou em parceria. Essas medidas centram-se na promoção da eficiência e resiliência no
consumo de energia e na integração de energias renováveis de pequena escala no território do município.
Através da adesão ao Pacto Europeu de Autarcas as autarquias locais comprometem-se voluntariamente
a promover o aumento da eficiência energética e a utilização de tontes de energias renovàveis nos
respetivos territórios, contribuído para o objetivo de reduzir as emissões de CO2 em pelo menos 40% até
2030 e na adaptação face às alterções climáticas. Os Signatários do Pacto comprometemse a
implementar Planos de Ação para a Energia Sustentável e o Clima (PAESC) nos seus territórios, nos quais
se apresenta um conjunto de medidas de iniciativa municipal, privada ou em parceria. O PAESC é um
instrumento fundamental na conceção, implementação e monitorização das medidas orientadas para o
cumprimento das metas do Pacto de Autarcas. No quadro da conceção das medidas, o PAESC fornece
através da matriz energética e matriz de risco informação precisa sobre a distribuição sectorial dos
consumos energéticos e dos respetivos vetores. O PAESC é um meio de disseminação da informação
sobre os desafios e oportunidades colocados do município e à região, aos agentes privados e aos
municipes em geral pelas exigências do compromisso assumido pela adesão ao Pacto dos Autarcas. Do
ponto de vista dos desafios, o PAESC evidencia os consumos energéUcos e setores sobre os quais é
prioritária uma atuação. Do ponto de vista das prioridades, o PAESC fornece elementos para avaliação de
custos e benefícios das medidas que concretizam as metas do Pacto de Autarcas expondo, portanto, as
oportunidades de investimento público e privado. A adesão ao Pacto de Autarcas, a realização do PAES e
a respetiva implementação relacionam-se com a formulação de estratégias de desenvolvimento
sustentável, de atratividade e competitividade. A implementação das medidas atua como um ativo na
atração de inovação, recursos, investimento e emprego. Neste quadro, a adesão ao Pacto de Autarcas
constitui um passo significativo na afirmação do município de Castelo Branco e no reforço do seu
contributo para a projeção do município. Assim, propõe-se que o Executivo Municipal delibere: aprovar a
adesão ao Pacto de Autarcas para a Energia e Clima do Município de Castelo Branco”.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão ao Pacto de Autarcas para a
Energia e Clima do Município de Castelo Branco, que “estabelece um quadro de ação que ajuda as
autarquias locais a tornar realidade as suas ambições em matéria de mitigação e adaptação, tendo
simultaneamente em conta a diversidade no terreno” e que se consubstancia na Proposta de Aprovação

da Adesão ao Pacto de Autarcas para o Clima e Energia, sobre estas linhas, transcrita.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar o documento final do referido pacto.
6.4. Assembleia Municipal. Deliberações Tomadas em Sessão de 28 de Fevereiro de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presentes as deliberações tomadas em sessâo da Assembleia Municipal, de
28 de fevereiro de 2018, através de ofício remetido, por aquele órgão, para o efeito.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7

—

CONTABILIDADE

Fundo de Maneio para o Ano 2018. Casa da Memória da Presença Judaica em Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação nY 630, de 16/02/2018, da Divisão de Educação
Cultura, Desporto e Ação Social, concernente à constituição de um fundo de maneio, no valor de € 50,00,
para a Casa da Memória da Presença Judaica, em nome da trabalhadora Ana Catarina Antunes Farias de
Figueiredo Neves, com o objetivo de promover o normal funcionamento da loja de merchandising existente
naquele equipamento.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de constituição de um fundo de
maneio, no valor de € 50,00, para a Casa da Memária da Presença Judaica, em nome da trabalhadora
Ana Catarina Antunes Farias de Figueiredo Neves, com o objetivo de promover o normal funcionamento
da loja de merchandising existente naquele equipamento.
Ponto 8

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 15 de fevereiro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais
III

—

€ 28.625.860,74
€ 297.679,56

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
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Terminada a menção aos assuntos incluídos na ordem do dia, a Câmara Municipal predispôs-se a ouvir
as intervenções por parte do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de
12 de setembro,
Interveio o Senhor Jorge Magueijo para questionar o Senhor Presidente sobre um requerimento que
apresentou, relativo ao plano urbanístico que irá ser implementado na zona do Barrocal, nomeadamente,
sobre a forma como está projetado o acesso á sua moradia, localizada naquela zona da cidade. O Senhor
Diretor do Departamento Técnico Operacional respondeu ao Senhor Jorge Magueijo que a carta ainda
não foi respondida porque primeiro a Câmara Municipal tem que deliberar sobre o assunto, mas que após
essa deliberação terá resposta. Esclareceu que o seu desejo, exposto naquela carta apresentada em
nome da Senhora D. Andreia, foi aceite, desde que a requerente garanta que a travessa tenha, pelo
menos, uma largura mínima de cinco metros e meio e que o acesso seja feito pela travessa e não,
diretamente, pela Avenida Dr. Adelino Semedo. Disse ainda que estas são as indicações que vão ser
dadas ao urbanista, para que as introduza na versão final do plano.
O Senhor Presidente informou o Senhor Magueijo de que se necessitasse algum esclarecimento
adicional, a Câmara estava disponível e, não havendo outros pedidos de intervenção, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.
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 secreta
O Presidente da Câmara
O Secretário
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