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REUNIÃO ORDINÁRIA

—

15 JUNHO 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.° 14
Aos quinze dias do mês de junho 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 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 início ao período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores

Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Bom dia Senhores
Vereadores, Senhores Funcionários da Autarquia. No passado dia doze, o PSD fez um comunicado sobre
o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de São Vicente da Beira. De uma forma
resumida, alertava para situações de extrema importância: este balcão abrange um território bastante
alargado; suporta várias freguesias; estamos perante uma decisão meramente económica que penaliza o
concelho e o interiordo pais; não existe, nesta decisão, qualquer lógica de serviço público prestado pela CGD,
por isso, estamos perante uma decisão meramente económica. Nesse mesmo dia, o Senhor Presidente fez
declarações à Agência Lusa, dizendo que sendo um banco público devia ter um tipo de sensibilidade, que fez
tudo para que esse encerramento não acontecesse e que vai resolver o problema de outras formas. Dito isto,
Senhor Presidente, questiono-o se teve conhecimento desta situação antes do dia doze, ou se teve só
conhecimento nesse mesmo dia e se inquiriu a tutela sobre esta situação. Porfim, pegando nas suas palavras
de que ia resolver o problema de outras formas’, que formas são essas Senhor Presidente? Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Calos Almeida: ‘Muito bom dia, Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal. Ex.mos. Senhores Vereadores, Ex.mos. Senhores técnicos superiores desta casa.
Caro concidadão. Caros membros da Comunicação Social. Esta ê a primeira reunião pública após ter
vindo ao conhecimento público, através de um jornal de âmbito nacional, um conjunto de situações que se
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reportam à autarquia de Castelo Branco e, em concreto, ao Senhor Presidente da Câmara. Esse conjunto
de situações têm a ver com contratos que foram assinados no passado, sendo que dois deles já eram do
meu conhecimento, eu próprio jà o tinha confrontado na primeira reunião pública, no presente mandato.
Senhor Presidente, digo isto de forma sentida

—

não é com hipocrisia política, acredite

—

que é com

tristeza, com lamento, que constatei que vários órgãos de comunicação social de âmbito nacional, a
começar pelas televisões, nalguns casos em programas até em horários nobre, fizeram alusão a Castelo
Branco, à sua pessoa... E, não sã, nas televisões, mas ainda em vários órgãos de comunicação social
escrita de âmbito nacional... Também, foi objeto de reparo por parte de vários articulistas, alguns deles
sobejamente conhecidos no nosso pais. Castelo Branco ganhou aqui alguma centralidade, mas,
infelizmente, não pelas melhores razões. Eu lamento, profundamente, que isto tenha acontecido. O
Senhor Presidente, na altura, reagiu da forma que entendeu mais adequada, sendo que, na forma que
encontrou para reagir a estes acontecimentos

—

e aqui também não deixo de reiterar o meu lamento

—

a

dada altura resvala e, de alguma forma, acusa a oposição, como se ela tivesse tido a responsabilidade, ou
a culpa, ou o tivesse obrigado a assinar o que quer que seja. A oposição faz o seu papel: questiona,
sugere e critica. Mas, efetivamente, se há alguma circunstância em que a oposição não pode ser acusada
é por atos que não cometemos, ou que a nós não nos diz respeito. De maneira que, depois, o Senhor
Presidente entrou por uma deriva

—

vamos ver onde é que o leva, com o tempo de alguma perseguição,
—

até sob um ponto de vista pessoal e profissional. Mas eu queria confrontá-lo com uma pergunta de sim ou

não. Uma pergunta muito objetiva para a qual eu também pretendia uma reposta muito objetiva. No
mandato anterior, 2013— 2017 e no presente mandato, eu gostaria de saber se o Senhor Presidente da
Câmara, para além daqueles contratos que vieram a terreiro, a conhecimento público, assinou algum
contrato com alguma empresa onde familiares seus, até ao terceiro grau, tivessem quota igual ou superior
a 10%. Esta era a pergunta que eu tinha para V. Ex.a. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora, Senhores Vereadores, Comunicação Social, Público, Senhores Diretores. O governo anterior
primou por suspender, acabar com determinados programas de desenvolvimento para o nosso concelho,
para a nossa região. Alguns desses programas foram, ou estão a ser concretizados pela Câmara
Municipal que, substituindo-se ao governo, minimizou os problemas que afetaram o nosso território, Falo
da reabilitação das nossas escolas e da ampliação das urgências do nosso hospital. Na época, não se
ouviu uma palavra do PSD. Onde estavam? O que é que andavam a fazer? Senhor Vereador Carlos
Almeida, Senhor Vereador Hugo Lopes, onde estavam quando o vosso governo privatizou os CTT? Onde
estavam, quando encerraram a Estação de Correios de Santiago, em Castelo Branco? Sim, onde
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estavam? Onde estavam os Senhores Vereadores do PSD quando o vosso governo suspendeu a
Barragem do Alvito? Onde estavam, quando o vosso governo encerrou o Cali Center da Segurança
Social? Onde estavam, quando foram despedidos quatrocentos trabalhadores? Onde estavam, o que
andavam a fazer? Sabem, Senhores Vereadores, temos memória de que nunca lhes ouvimos uma palavra
em defesa do nosso teriltódo, em defesa dos nossos concidadãos. Agora, Senhores Vereadores Carlos
Almeida e Hugo Lopes, numa atitude demagógica, incentivam a população a fazer protestos... Que são
legítimos!... Mas que não se adequam à filosofia do PSD e que mais parecem as formas de luta de
determinados partidos que, como se diz, não fazem parte do arco da governação. Senhor Presidente da
Câmara, congratulo-me com a sua tomada de posição, assumindo publicamente que irá tomar medidas de
retaliação quanto ao funcionamento do Grupo Municipal com a Caixa Geral de Depósitos. Isso, sim, é
estar com as pessoas e as suas preocupações’

—

sito o Senhor Vereador Carlos Almeida. Senhor

Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, mais uma vez se prova que somos diferentes.
Mais uma vez se vê a diferença entre uns e outros. Aquilo que nos diferencia, também, é isto: enquanto o
Executivo do PS atua de uma forma séria e coerente em relação ao Poder Central, independentemente
das cores políticas da governação, os Senhores Vereadores do PSD, com uma atitude incoerente e
demagógica, dizendo estar com os nossos munícipes, por omissão estão com o governo do partido que os
tutela, concluíndo-se, assim, que V. Ex.as dançam conforme a música que passa nos corredores de São
Bento. Sejamos sérios Senhores Vereadores! Tenho dito.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Senhor
Presidente da Câmara, Dr, Luis Correia, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhores Diretores
de Departamento. Senhores técnicos da Câmara Municipal de Castelo Branco. Comunicação Social.
Público. Vou referir alguns eventos que nos últimos tempos foram realizados na nossa cidade e no nosso
concelho, como seja, por exemplo, a Marcha pelo Coração. No dia vinte e sete de maio, realizou-se a sua
XVI Edição e a Câmara Municipal de Castelo Branco, mais uma vez, apoiou esta excelente iniciativa que

teve a particularidade de juntar duas marchas: a habitual Marcha pelo Coração e uma iniciativa
semelhante do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro, representada pela
Delegação de Castelo Branco, desta forma alertando para uma doença que tem uma significativa taxa de
mortalidade. Esta parceha, entre várias entidades que se destacam a Câmara Municipal de Castelo
Branco, o Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva, a Associação de Profissionais de Educação Fisica e
a Delegação de Castelo Branco da Liga Portuguesa Contra o Cancro, proporcionou uma excelente manhã
de domingo. A adesão significativa, já habitual, deixou todos os participantes de coração cheio. O Dia da
Criança, como é habitual, comemorou-se no passado dia um de junho. À semelhança dos anos anteriores,
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a Câmara Municipal organizou este evento, que teve lugar no parque da nossa cidade. Participaram as
crianças do pré-escolar, do primeiro ciclo e do segundo ciclo dos agrupamentos de escolas e restantes
instituições educativas do concelho, sendo o número total de participantes superior a quatro mil crianças.
Associaram-se, como também tem sido desiderato da Câmara Municipal, outras associações e
organizações. Não só os agrupamentos da nossa cidade e do nosso concelho, mas a Unidade Local de
Saúde e a Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense (ETEPA). A ideia do hospítalinho de brincar e
todas as atividade lúdicas e educativas, chamaram a atenção para assuntos mais sérios, sensibilizando as
crianças para a prevenção, por exemplo, de acidentes. A dinamização de várias profissões serviu para
desmistificar essas mesmas profissões, como sejam, a carpintaria, a mecánica, a jardinagem, ou passar
pelo salão de estética foram algumas das experiências que os mais pequenos puderam experimentar—,
—

sem esquecer a discoteca ao ar livre, o minicentro de saúde, uma cozinha e, até, um estúdio de televisão.
Também, refiro a III Edição do Albiday. Realizou-se no dia dois de junho e teve lugar, em Castelo Branco,
no parque urbano da cidade, vulgarmente designado por zona de lazer. Que excelentes infraestruturas nós
temos na nossa cidade e no nosso concelho! Esta iniciativa, teve na organização a Câmara Municipal e o
Agrupamento de Escolas Amato Lusitano. Os professores, os alunos e os funcionários tiveram o engenho
e a arte de envolver os agrupamentos de escolas, através dos alunos e das suas famílias. Contribuíram,
para uma forte adesão, as alterações introduzidas, como sejam, o horário e alguns pormenores na
organização proporcionando a presença de milhares de pessoas e os locais onde a mesma decorreu
—

—

—

entre os campos sintéticos, a lagoa e a piscina praia... Jogos de água, jogos tradicionais, skate, bmx, btt,
espetáculos diversos, insufláveis, canoagem, tiro com arco e aeromodelismo... A presença de dois
conhecidos UTubers nacionais, não passou despercebida. A comunidade educativa está de parabéns,
porque, depois do ano letivo com muito trabalho, ainda mostraram disponibilidade para preparar e
participar nesta iniciativa, marcando assim o encerramento simbólico do ano letivo. Salientar, mais uma
vez, que esta atividade estabeleceu uma parceria com a recente criada Associação Granja Park que
realizou a sua festa popular, envolvendo e contribuindo para um ambiente saudável entre organizações e
associações da nossa cidade. Refiro já que estamos numa fase de balanço do ano letivo—, que durante
—

o ano letivo realizaram-se várias reuniões com os Senhores Diretores dos agrupamentos de escolas. A
relação institucional entre a Câmara Municipal e os agrupamentos, as preocupações existentes, as obras
de requalificação e as constantes reparações que não é alheia á plataforma de registo de ocorrências da
—

iniciativa da Câmara Municipal, que permite a resolução desses problemas
pedagógicos

—

—,

como todos os aspetos

com realce do plano de abandono ao insucesso escolar que se encontra em execução

—,

tem merecido o nosso acompanhamento. As reuniões têm sido um reflexo de um espírito agregador e
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colaborativo que foram fundamentais para uma excelente relação de trabalho ao longo deste ano escolar.
De salientar que já efetuámos o planeamento de todas as datas dos principais eventos e atividades para o
próximo ano letivo, tendo assim, os agrupamentos, esses elementos, para poderem colocar nos respetivos
planos de atividades, É fácil trabalhar assim! Também, quero referir o 1 Seminário de Segurança
Rodoviária que a Câmara Municipal de Castelo Branco vai realizar no próximo dia vinte, quarta-feira. A
iniciativa que vai ter lugar, a partir das dez horas, na Biblioteca Municipal de Castelo Branco, é aberta a
todos os interessados, O evento conta com a colaboração do Insututo Politécnico de Castelo Branco, da
Junta Freguesia de Castelo Branco, do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do
Grupo Territorial da Guarda Nacional Republicana de Castelo Branco. Contará com a presença do
Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). que abordará o tema A Evolução da
Sinistralidade em Portugal e o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020) e, com
a presença de um técnico superior da ANSR, que abordará o tema A Evolução da Sinistralidade no
Município de Castelo Branco. O Comandante Distrital da PSP falará acerca do Comportamento dos
Elementos Funcionais da Estrada: os Condutores e os Peões. O Instituto Politécnico de Castelo Branco,
que não podia deixar de ser, através de um seu professor, apresentará uma proposta para reflexão sobre
A Segurança Rodoviária em Contexto Urbano. Paralelamente, vão decorrer um conjunto de atividades
práticas

—

especialmente vocacionadas para condutores e para os peões, idosos e crianças

—

e serão

distribuídos folhetos alusivos ao tema em várias artérias da cidade, Como é um tema que a Câmara
Municipal de Castelo Branco considera pertinente e como se comprometeu com a realização de um evento
sobre esta temática, aqui está. Prometemos e cumprimos. E agora Senhor Presidente, Senhoras
Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhores Diretores, técnicos da Câmara, Órgãos de Comunicação
Social, Público,.. Em 1997, o Partido Socialista inicia, para bem dos albicastrenses, a gestão da Câmara
Municipal de Castelo Branco. Detentor de um projeto sério, com visão estratégica, a cidade e o concelho
viram os seus problemas resolvidos e com uma sustentabihdade financeira de que se pode orgulhar. Este
tem sido, de ano para ano, um dos principais argumentos para o investimento que tem sido executado
pela Câmara Municipal de Castelo Branco, em todos os setores de atividades, sempre com a centralidade
nas pessoas. Com Joaquim Morão e, há mais de quatro anos, com Luís Correia, tem sido contraída no
PSD uma dor de que não se tem conseguido curar. Eu diria mesmo que a evolução dessa dor tem
suscitado, da sua parte, a procura de um terreno em que a retórica e a falta de conteúdo tém sido os
únicos argumentos, ou a falta deles, procurando sempre movimentar-se numa baixa política que, afirmo
mesmo, pouco enobrece a politica. Por vezes, o espanto, o riso que alguns tém, não é displicente demais.
Há uns dias, alguns órgãos de comunicação social puseram em causa a honestidade das decisões do
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Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Dr. Luís Correia, que teve a humildade, numa
reunião da Câmara Municipal, no mês de novembro passado, com a frontalidade aliada à esmerada
educação que o carateriza, de afirmar, com convicção, o que, efetivamente, se tinha passado. Os homens
verticais afirmam-se pela honestidade, responsabilidade e humildade e o Senhor, Senhor Presidente, tem
todas essas qualidades. Agora, se alguns não as têm, porque na sua cabeça impera uma desconfiança
mesquinha, como diz a juventude, ‘temos pena’. Aproveito para lembrar o sábio ditado popular dos
portugueses: ‘quem desconfia, não é de confiar’. Os albicastrenses reconhecem a sua competência e
emprestaram-lhe, em outubro passado, mais uma vez, um capital de confiança que o Senhor Presidente
sabe e saberá sempre salvaguardar. E sabem todos porquê? Porque o Senhor Presidente tem na sua
familia os valores que são a maior riqueza que uma pessoa pode ter, nomeadamente, no Senhor seu pai e
na Senhora sua mãe. Os seus pais são exemplos extraordinários que devem servir para todos os que lhe
são reconhecidos, não só pelo património pessoal que adquiriram

—

alicerçado numa capacidade

empreendedora de que é reflexo algumas das associações de referência da nossa cidade—, mas também
pelo património que têm dado à nossa cidade, à nossa região. Tennino reiterando: honestidade,
responsabilidade e humildade, são três das suas grandes qualidades e Castelo Branco e os albicastrenses
agradecem. Bem-haja, Senhor Presidente, meu Presidente. Muito obrigado.’
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Soares: “Senhor Presidente, bom dia. Senhora
Vereadora, Senhores Vereadores, restantes presentes aqui na sala. Antes de mais, vou fazer aqui um
balanço daquelas que têm sido algumas das atividades levadas a cabo por este Executivo em articulação
com outras entidades de Castelo Branco. Começava pelos Sabores de Perdição que decorreram na nossa
cidade, recentemente. Aliados a um conceito inovador, integrados na estratégia deste Executivo de
introduzir inovação e diferenciação naquela que é a promoção da atividade económica e local da nossa
cidade e das nossas freguesias, os Sabores de Perdição apresentaram-se com um novo rosto, com uma
nova disposição. Passaram, durante estes três dias, mais de cinquenta mil pessoas por este espaço. Não
conseguiria contabilizar os inúmeros elogios, palavras de reforço positivo que este Executivo,
nomeadamente, o Senhor Presidente, foi recebendo, não só durante este período, mas nos vários dias
que se seguiram. E foi muito mais do que aquilo que querem confinar a uma festa. Foi muito mais do que
um simples evento, foi o envolvimento das pessoas, foi a dinamização da nossa economia, foi, acima de
tudo, a integração de todos os que estavam neste espaço

—

desde os restaurantes aos bares

—

num

evento da cidade. Estamos muito satisfeitos com o resultado e numa lógica de continuidade. Seguiu-se o
evento dos Escalos de Baixo (o Festival Sabores do Borrego, realizado de um a três de junho), que
manifesta claramente a aposta na gastronomia porque, sobre o mote natureza, sabor e cultura são estes
—
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os três temas que queremos dinamizar no âmbito destes eventos aqui, a gastronomia, assumiu um papel
—

muito importante. Este evento dos Escalos de Baixo não se confinou a espetáculos culturais
teve uma dinâmica cultural forte, mas não ficou aqui confinada

—

—

e a promoção da gastronomia

também
—

passa,

também, além dos pratos confecionados á base de borrego. Houve um concurso de desenvolvimento de
pratos à base de borrego que foi a primeira vez que se fez nestes eventos e que, claramente, é para dar
seguimento. Posso garantir-vos que os nossos restaurantes, os nossos empreendedores, estão motivados
e que, como alguns de nós aqui na sala que estiveram presentes puderam testemunhar, os resultados
foram muito positivos. Também aqui se trabalha o empreendedorismo, a inovação, também aqui estamos
preocupados com a competitividade das nossas empresas. Seguiu-se Os Dias Templários de Castelo
Branco que, mais uma vez, vem mostrar que os cidadãos de Castelo Branco estão empenhados em se
juntar a estas dinâmicas e, apesar das adversidades do clima efetivamente, não foi um ponto a favor o
—

—

evento teve muita gente. Toda a equipa que esteve envolvida, nomeadamente a Associação Comercial,
claramente, está de parabéns, pela forma como tudo foi conseguido. Destes eventos, destas apostas,
também, quero dizer-vos que tudo isto carece de um planeamento detalhado
e sem descurar o envolvimento de todos

—,

—

e não desvirtuando o foco

como uma aposta clara naquele que é o desenvolvimento

económico das nossas empresas e das entidades da região. Portanto, mais uma vez, liderança focada nas
pessoas e no tecido económico. Bem-haja.”
Tomou a palavra o Senhor Presidente: Muito obrigado, Senhores Vereadores. Em primeiro lugar, em
relação á Caixa Geral de Depósitos (CGD), não ponham na minha boca palavras que não são minhas,
• ponham aquelas que, efetivamente, eu disse. A Caixa Geral de Depósitos em São Vicente da Beira há
muito tempo que é ameaçada, relativamente ao seu encerramento e, portanto, já há muito tempo que
tenho procurado fazer as démarges e os contatos com a CGD, no senUdo de não encerrar aquele balcão.
Como já disse publicamente, aquela dependência é necessária naquela localidade, por isso não podemos
estar de acordo, temos que estar contra o seu encerramento e, permanentemente, temos que estar contra
o encerramento de serviços que são importantes para as pessoas da nossa região e fazer o que temos
que fazer. Essa tem sido sempre a nossa posição, relativamente ao encerramento dos serviços que
temos. Senhora Vereadora Maria José Baptista, quero dizer-lhe que tem toda a razão. Nós mantemos a
nossa postura e não mudamos o nosso pensamento, seja qual for o governo que estiver. Se calhar, á
listagem de serviços que disse, faltarão ainda alguns que perdemos por encerramento e na altura não
houve preocupação nenhuma. Na altura, mais do que haver ou não haver preocupação, houve,
inclusivamente, posições de concordãncia, com essas coisas. Recordo que, hoje, temos pessoas na
Câmara Municipal que faziam parte da Assembleia Municipal de Castelo Branco e que essa postura de
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concordância, que vai contra aquNo que é a posição hoje tomada, ainda não foi reconhecida sequer como
erro. Ainda não foi reconhecido que houve uma alteração de pensamento. Podia trazer aqui algumas
questões e algumas afirmações, mas nem por ai vou. Poderia começar pela defesa do principio do
utilizador pagador nessas magníficas Assembleias Municipais, relativamente à introdução de portagens,
mas nem não vale a pena fazer isso. Senhor Vereador, quanto à questão das noticias, quero dizer-lhe o
seguinte: já prestei todos os esclarecimentos que tinha a prestarl Os Senhores tomem as posições que
entenderem. Não escondam a mão, façam-no como deve ser. Os esclarecimentos foram dados e
assumidos, da forma como sempre disse. O que lhe quero dizer, também, é que, com certeza, o Senhor
não sabe a história de Castelo Branco e das pessoas, mas já está há tempo suficiente em Castelo Branco
para se informar. Portanto, o que tenho a dizer-lhe é isto, para não ir muito mais além. Ainda, quanto à
Caixa Geral de Depósitos (CGD), que é o tema do dia, também, dizer só, porque me esqueci de referir
isso, que eu não disse que ‘unha uma solução’ ou que ‘ia resolver o problema’, disse que ia procurar tentar
arranjar soluções para suprir esta necessidade. Isso passa por ter contatos com outros bancos, no sentido
de tentar abrir ali uma possível agência. Mas sabemos que o único banco público que existe é a CGD e
deveria ser aquele que devia ter mais sensibilidade para estas questões. Das intervenções que ouvi dos
Senhores Vereadores, na verdade, chegamos sempre à mesma conclusão: esta Câmara tem um
pensamento estratégico para o desenvolvimento do concelho de Castelo Branco, não vive de meras ações
demagógicas, de critica permanente, vive, sim, de um pensamento que estâ bem planeado, desenhado e
tem mostrado a sua capacidade de concretização e de boa gestão

—

disso falam as concretizações que

vamos fazendo, as demonstrações do envolvimento e a satisfação da nossa comunidade. Nós não
ficamos pela concretização fácil da demagogia, nós ficamos, sim, preocupados e fazemos todo o esforço,
diariamente, pela concretização, pelo trabalho e por dar um caminho ao concelho de Castelo Branco. É
isso que, principalmente, nos preocupa e não questões demagógicas, porque seria muito fácil ficarmos por
meras festas, por coisas que não são aquilo que interessa à concretização da estratégia de
desenvolvimento. Ainda ontem além do reconhecimento da capacidade de investimento que esta Câmara
—

tem feito na obra física e no património—, tivemos mais uma grande noite no Cine-Teatro

—

demonstrativa

da capacidade de concretização, também, na área cultural—, onde os nossos criadores e os nossos artistas
são valorizados e se mostram naquele que é o caminho que vamos fazendo nesse trabalho, Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Calos Almeida: “Senhor Presidente, eu gostaria de ser
esclarecido

—

e peço desculpa pela minha insisténcia

—,

mas quando nós estamos ao serviço da causa

pública temos um conjunto de obrigações, de deveres, perante aqueles que servimos. A questão que eu
lhe coloquei foi uma questão muito objetiva e que se prende, única e exclusivamente, com atos praticados
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na esfera pública. Reitero o que lhe perguntei e eu gostava de obter de V. Ex.a uma resposta: sim ou não.
Confronto-o com uma situação de responsabilidade pública, insisto. Todos os albicastrenses têm o direito
de ser devidamente esclarecidos e a minha pergunta é: para além dos contratos que vieram a público que
V. Ex.a assinou, assinou mais contratos com empresas, no mandato anterior e no presente mandato, onde
familiares seus, até ao terceiro grau, detêm uma quota superior ou igual a 10%? Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “Eu já lhe disse, que já lhe respondi quanto a essas matérias, O Senhor,
infelizmente, com certeza, não tem familia no concelho. Se calhar não é de cá e isso dá-lhe à vontade,
pois a sua familia nunca criou um posto de trabalho, nunca investiu, nem nunca arriscou, em Castelo
Branco! Posso-lhe dizer que, felizmente, eu tenho muita familia e, até ao terceiro grau, é capaz de dar
muitas pessoas cuja vida eu não tenho, sequer, que acompanhar. Eu teria que fazer um escrutínio e um
esforço muito grande para lhe responder a isso. Eu, felizmente, tenho a hombridade e a frontalidade de
responder sempre e assumir aquilo que tenho que fazer. Quanto a essa matéria já lhe respondi aquilo que
tinha a responder. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Calos Almeida: “Peço desculpa, eu vou ter que fazer a defesa
da minha honra, porque eu acho que está a resvalar para campos que eu acho que seria, de todo,
desejável que não fossemos, eventualmente, pisar. Efetivamente, eu não sou de Castelo Branco e parece
que é uma ofensa, para alguém que não nasceu em Castelo Branco, desempenhar funções públicas. De
alguma forma, insinuar isto, eu acho que é ofender muita gente que vive em Castelo Branco, porque das
pessoas que vivem em Castelo Branco, seguramente que há muita gente que cá não viveu sempre, mas,
muitas destas pessoas, não tendo cá nascido, amam e gostam desta cidade de igual modo àqueles que cá
nasceram, cresceram e vivem. Eu não nasci cá, mas Castelo Branco foi a cidade que me acolheu. É a
cidade que eu amo, a que viu nascer e crescer os meus filhos e é a cidade onde eu vivi mais anos em toda
a minha vida. Insinuar que só aqueles que nasceram cá é que têm legitimidade para poder comandar os
seus destinos, eu acho que é ofender uma boa parte da população de Castelo Branco. Em segundo lugar,
Senhor Presidente, eu tenho família, não deveria ter enveredado por ai. Eu tenho muito orgulho da família
onde nasci, Gente empreendedora, gente que criou postos de trabalho. É certo que não os criou em
Castelo Branco. Os meus avós paternos e maternos eram pessoas empreendedoras, gente séria, gente
honesta, que era conhecida no seu concelho e fora dele e que também muito deram pelas suas terras e,
alguns postos de trabalho, também, ajudaram a criar. De modo que reitero aquilo que lhe disse: nós,
quando assumimos certas funções públicas, temos um conjunto de responsabilidades, de obrigações e
deveres e um dos deveres é, precisamente, esclarecer a opinião pública, os albicastrenses. Não me
parece que queira ser esse o seu caminho... Eu lamento profundamente. Muito obrigado.”
Ata n.° 14/2018, de 15 de Junho
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Pio: ‘Bom dia a todos. Senhor Presidente. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Comunicação Social. Público presente. Trabalhadores da Câmara.
Mais uma vez se assiste ao desvirtuar das palavras e à forma como as coisas são ditas. Obviamente, não
é pelo facto de não ser de Castelo Branco que não pode estar cá. Pode! Agora, o histórico que tem no
concelho é que é completamente diferente de pessoas que passaram a vida e criaram postos de trabalho
cá. Esta é uma intervenção, mas a titulo de desabafo! Quando estamos aqui a apontar este Upo de coisas
ao Senhor Presidente e já em declarações públicas, nomeadamente do PSD, fala um bocadinho, na
perspetiva de um clima de suspeição que, manifestamente não é admissivel. Permitam-me, a título
pessoal, dizer que eu estou aqui na politica, há cerca de cinco anos. Se me dissessem, há seis anos que
eu ia estar na política, eu nunca acreditaria, Mas eu estou cá por uma razão. Há cerca de vinte anos eu
conheci o Senhor Presidente num contexto profissional e, de certa forma, isso levou a que houvesse a relação
de proximidade e de confiança que me trouxe para este patamar e para este desafio, O que é certo

—

e,

normalmente, eu gosto de fazer este tipo de introspeção é que passados cinco anos eu olho para toda a
—

gente de cabeça levantada, por um conjunto de valores que o Senhor Presidente transmite, nomeadamente,
a honestidade e o facto de gerirmos a coisa pública para todos os albicastrenses. Na minha opinião, jamais
poderiam questionar ou suspeitar da forma como o nosso Presidente atua no se dia a dia. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Eu também queria responder à Senhora
Vereadora Maria José Baptista que questionou onde é que nós estávamos quando encerraram os CTT, a
Barragem do Alvito... Por mim, eu posso responder e acho que é importante que se saiba aquilo que nós
—

fazemos que, nessa altura, eu estava a atravessar um problema bastante grave, numa entidade que se
—

—

calhar teve dificuldades com origem nas decisões dos governos do PS

—,

num projeto com trezentas

pessoas... Em boa hora tomámos a decisão de mudar de entidade.., O Senhor Presidente sabe de todas
as mudanças que fizemos. Este projeto está em franco crescimento, neste momento.., Ainda bem que
está... Estamos com as pessoas e eu estou com as pessoas, por isso não é de bom tom, também, estar
aqui a pôr em causa onde é que nós estamos, porque nós também estamos com a causa pública e
estamos aqui para ajudar a cidade, as pessoas e nos ajudarmos uns aos outros. Não estamos aqui para
afrontar ninguém, estamos aqui para esclarecer as pessoas. Era isto que eu queria dizer à Senhora
Vereadora Maria José Baptista. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: Mais uma vez, bom dia a todos. Senhor
Vereador, eu referi o que perdemos de uma forma gerat e, de uma forma particular, aquilo que me parece
que perdemos e que foi muito importante para causar problemas às pessoas, às populações! E, nessa
altura, nunca se ouviu da parte do PSD uma voz de preocupação para todos esses problemas! Isto tem
Ata n.° 14/2018, de 15 de Junho
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acontecido várias vezes, quando o governo não é da cor do P5. Quando o governo é da cor do PSD, os
Senhores calam-se, não tém voz, não se preocupam... Como eu disse, não se preocupam, ninguém os
ouviu! E sejamos sérios! Mais uma vez disse.”
O Senhor Presidente: ?ara terminar, quero dizer o seguinte. Eu não insinuei nada Senhor Vereador
Eu digo, aquilo que digo, frontalmente e não insinuo nada. Esta Câmara já teve à sua frente pessoas de
fora, mas nunca foi esse o problema. Aquilo que eu lhe disse foi que, com certeza, o Senhor estaria muito
à vontade, porque a sua família não está em Castelo Branco e nunca investiu nada em Castelo Branco.
Foi isso que eu lhe disse e respeito todos os albicastrenses, sejam de coração ou de nascimento.
Relativamente às intervenções dos Senhores Vereadores Maria José Baptista e Hugo Lopes, dizer que há
pessoas que até tiveram a capacidade de dizer que termos tantas instituições de ensino superior, como as
que lemos na região, ‘são instituições, se calhar, a mais’... Também, não fomos nós que, quando encerrou
o Contact Center da Segurança Social, ficámos calados... Nós, felizmente, abrimos, novamente, o Contact
Center da Segurança Social. Entre outros exemplos, como a saida da direção do Instituto da Juventude de
Castelo Branco... Não fomos nós que ficámos calados. Mas, se estiver aqui mais algum tempo, cá estarei
para ir fazendo o levantamento dessas questões todas.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o periodo 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 ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 1 de junho de 2018 (ata n.°
13) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2— CoNTRATAçÃo PÚBLICA
2.1. Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica. Proposta de Adjudicação de
Procedimento Concursal
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de adjudicação, bem como a minuta do contrato do

concurso público referência CPI 3 36/2018

—

Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia

Elétrica, pelo valor de € 3.294.529,45, à empresa EDP Comercial

—

Comercialização de Energia, SA, no

uso das competências conferidas a este órgão pela alínea f) do n.° ido 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 CCP.
Ata n.° 14/2018, de 15 de Junho
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 76.° do Código dos Contratos
Públicos, adjudicar o procedimento de concurso público referência CRI S 36/2018 Aquisição de Setviços
—

para Fornecimento de Energia Elétrica, à empresa EDP Comercial

—

Comercialização de Energia, SA, pelo

valor de € 3.294.529,45 e aprovar a respetiva minuta do contrato, nos termos do nY 1 do artigo 98.° do CCP.
2.2. Estruturação do Corredor Urbano entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização
Empresarial. Resposta a Erros e Omissões
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2703, de 13/06/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, elaborada como resposta aos erros e omissões apresentados na sequência
do procedimento concursal referência CPE 194/2017—Estruturação do Corredor Urbano entre a Avenida do
Empresário e a Área de Loca/ização Empresarial. Da presente, consta a seguinte transcrição: “nos termos
do nY 1 do artigo 61.° do Código dos Contratos Públicos (CCP), com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, foi apresentada, através da plataforma www.acingov.pt, uma lista
de erros e omissões, conforme consta na plataforma eletrónica (Anexo 1), pelo interessado Lena,
Engenharia e Construções, SA. Após análise da lista de erros e omissões foram implementadas alterações
no mapa de quantidades, foi também anexada uma peça desenhada (07.04A) e decidiu-se prestar alguns
esclarecimentos adicionais conforme documentos em

anexo: ‘Mapa_ ErrosOmissoes.xlsx’ e

‘Observacoes_ErrosOmissoes.pdf. Deverá ainda ser retomada a contagem do prazo para apresentação
das propostas, nos termos do n.° 3 do artigo 61.0 do CCP, concedendo aos concorrentes o prazo decorrido
desde o prazo limite da apresentação das listas de erros e omissões, até à comunicação da decisão
1

prevista no nY 5 do artigo 61.° do CCP. Mais se propôe que a presente informação, bom como os
documentos anexos, sejam aprovados pelo Órgão competente para a decisão de contratar.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a resposta aos erros e omissões
apresentados pelo interessado Lena, Engenharia e Construções, SA, na sequência do procedimento
concursal referência CPE 194/2017—Estruturação do Corredor Urbano entre a Avenida do Empresário e a
Área de Localização Empresarial.
Ponto 3 OBR#S MUNICIPAIS
—

3.1. Requalificação do Edifício dos Paços do Município. Liberação de Caução
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n,° 2497, de 30/05/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requaflflcação do
Edifício dos Paços do Município, adjudicada à empresa Encobarra

—

Engenharia, SA. Da informação

consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a
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receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem
restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo
398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de €51.099,93.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa Encobarra

—

Engenharia, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer

outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à
empreitada de Requahficaçâo do Edifício dos Paços do Município, no montante total de € 51.099,93.
3.2. Construção de Pista de Karting. Prorrogação de Prazo da Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação
Equipamentos

e

n,°

2534, de 04)06/2018, da Divisão de Obras, de

lnfraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, para prorrogação do prazo da empreitada de Construção de Pista
de Karting, por um período de 120 dias, sem encargos adicionais para o Município, nomeadamente no que
respeita a encargos de estaleiro. Da informação consta a seguinte explicação: “durante o mês de março
registou-se um grande atraso justificado pela forte pluviosidade que impediu o normal desenvolvimento
dos trabalhos. Acresce ainda referir, que outros fatores contribuíram e foram impeditivos do normal
1

desenvolvimento dos trabalhos, sendo disso nota, a necessidade de deslocação dos postes de média
tensão que, localizados no meio da plataforma, colidindo com o edifício de apoio a construir, impediram o
início da construção do edifício da torre de controlo. Por estes motivos, a fiscalização é de opinião que se
conceda a prorrogação de prazo graciosa pelo período de 120 dias.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção de Pista de Karting, solicitada pelo empreiteiro Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas,

Lda, pelo período de 120 dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer encargos para
o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer
outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTIcuLAREs

4.1. Maria Irene Santos Antunes. Sarzedas. Certidão de Compropriedade
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Adelino de Almeida Martins, na
qualidade de procurador de Maria Irene Santos Antunes, para emissão de “parecer favorável da Câmara
Municipal à constituição de compropriedade, em relação a 50055/1 00000 do prédio rústico inscrito na
matriz sob o artigo 8, da secção L, freguesia de Sarzedas, a favor Graça Maria Rodrigues Mateus e Zélia
Maria Rodrigues Mateus, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico
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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 nY 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 tavoràvel 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. Declarações de Caducidade
4.2.1. LE-EDI 8712015. Ana Catarina Silva Marques dos Reis. Escalos de Baixo
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência LE-EDI 87/2015, de 04/08/2015, requerido por Ana Catarina Silva Marques dos Reis, para
proceder a alteração em construção localizada na Rua Nossa Senhora das Neves, 95, em Escalos de
Baixo. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos),
em 03/05/2018, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, considerando que
o requerente já se tinha pronunciado sobre o assunto nos termos da alínea d) do n.° 3 do artigo 1009 do
Código do Procedimento Administrativo.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificaçâo com a referência LE-EDI 87/2015, de 04/08/2015, requerido por Ana Catarina Silva
Marques dos Reis, para proceder a alteração em construção localizada na Rua Nossa Senhora das
Neves, 95, em Escalos de Baixo.
4.2.2. CP-EDI 21/2013, Grinco Investimentos e Construções, Lda. Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência CP-EDI 21/2013, de 09/1212013, requerido por Grinco Investimentos e Construções, Lda, para
—

proceder a alteração em construção localizada na zona Granja Park, Lote A 76, em Castelo Branco. Na
listagem do roteiro do processo. processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em
30/05/2018, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o
periodo de audiência prévia decorreu sem que o requerente se pronunciasse.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência CP-EDl 21/2013, de 09/12/2013, requerido por Grinco

—

Investimentos e Construções, Lda, para proceder a alteração em construção localizada na zona Granja
Park, Lote A 76, em Castelo Branco.
4.2.3. CP•EDI 2/2014. Grinco Investimentos e Construções, Lda. Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência CP-EDI 2/2014, de 03/01/2014, requerido por Grinco

—

Investimentos e Construções, Lda, para

proceder a alteração em construção localizada na zona Granja Park, Lote A 74, em Castelo Branco. Na
iistagem do roteiro do processo) processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em
30/05/2018, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o
periodo de audiência prévia decorreu sem que o requerente se pronunciasse.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência CP-EDI 2/2014, de 03/01/2014, requerido por Grinco

—

Investimentos e Construções, Lda. para proceder a alteração em construção localizada na zona Granja
Park, Lote A 74, em Castelo Branco.
4.2.4. CP-EDI 3/2014. Grinco Investimentos e Construções, Lda. Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência CP-EDI 3/2014, de 03/01/2014, requerido por Grinco

—

Investimentos e Construções, Lda, para

proceder a alteração em construção localizada na zona Granja Park, Lote A 75, em Castelo Branco. Na
listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em

30/05/2018, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o
período de audiência prévia decorreu sem que o requerente se pronunciasse.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência CP-EDI 3/2014, de 03/01/2014, requerido por Grinco

—

Investimentos e Construções, Lda, para proceder a alteração em construção localizada na zona Granja
Park, Lote A 75, em Castelo Branco.
4.2.5. CP.EDI 412014. Grinco Investimentos e Construções, Lda. Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência CP-EDI 4/2014, de 03/01/2014, requerido por Grinco

—

Investimentos e Construções, Lda, para

proceder a alteração em construção localizada na zona da Granja, Lote A 118, em Castelo Branco. Na
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listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em
30/05/2018, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o
período de audiência prévia decorreu sem que o requerente se pronunciasse.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência CP-EDI 4/2014, de 03/01/2014, requerido por Ghnco

—

Investimentos e Constwções, Lda, para proceder a alteração em construção localizada na zona da Granja,
Lote A 118, em Castelo Branco.
4.2.6. CP-EDI 512014. Grinco Investimentos e Construções, Lda. Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência CP-EDI 5/2014, de 07/01/2014, requerido por Grinco

—

Investimentos e Construções, Lda, para

proceder a alteração em construção localizada na zona Granja Park, Lote A 112. em Castelo Branco. Na
listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em
30/05/2018, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o
periodo de audiência prévia decorreu sem que o requerente se pronunciasse.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência CP-EDI 5/2014, de 07/01/2014, requerido por Grinco

—

Investimentos e Construções, Lda, para proceder a alteração em construção localizada na zona Granja
Park, Lote A 112, em Castelo Branco.
4.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Abril de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2191, de 01/05/2018, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês de abril de 2018.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— SERvIços MuNIcIPAuzAD0S DE CASTELO BNco

5.1. Drenagem Pluvial de Zona Adjacente à Rua “R” da Zona de Expansão da Zona Industrial de
Castelo Branco. Ratificação de Deliberação do Conselho de Administração
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 04/06/2018, da adjudicação do ajuste direto, para a Drenagem Pluvial de Zona Adjacente à Rua
“iR” da Zona de Expansão da Zona Industrial de Castelo Branco, à empresa António Lourenço, Lda, pelo
montante de €29.780,69, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Ata n.° 14/2018, de 15 de Junho
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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
04/06/2018, da adjudicação do ajuste direto, para a Drenagem Pluvial de Zona Adjacente à Rua ‘R” da
Zona de Expansão da Zona Industrial de Castelo Branco, à empresa António Lourenço, Lda, pelo
montante de €29.780,69, 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 e a outorgado contrato em causa.
5,2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
5.2.1. Contraordenação n.° 712018. Cátia Marina Torrado Rodrigues. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 7/2018, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, 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, 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 cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta
de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
03/05/2018, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados
de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 07/2018, contra a arguida Cátia
Marina Torrado Rodrigues, com morada na Praceta do Bonfim, Lote 14, 1° dto, 6000-1 21 Castelo Branco,
foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, “‘aos 09 dias do mês de fevereiro, do corrente
ano de 2018, pelas 11:46 H eu

Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços

Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Praceta do Bonfim, Lote 14, 1° dto, 6000-121 Castelo
Branco, ter a Sr.a Cátia Marina Torrado Rodrigues, com residência na, Praceta do Bonfim, Lote 14, 1° dto,
6000-121 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de reabertura ao
cliente n,° 641758, com a água fechada por falta de pagamento desde 08/02/2018, a torneira da portinhola
encontrava-se aberta e o selo n.° 35997 de fecho de água por falta de pagamento violado.’ Pelo que ficou
V. Ex,a indiciada da prática da infração 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, 2. série n.° 199 de 17 de outubro de 2016, que se transcreve:
Ata n.° 14/2018, de 15 de Junho
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‘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, punível 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 práUca dos seguintes atos ou omissões por parte dos
proprietádos 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 notificada para o efeito, por carta registada datada de 12 de fevereiro de 2018, a arguida não
apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1

-

Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado

pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão de água
violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 08/02/2018, por falta de pagamento do
-

aviso de corte n.° 209736, com o valor de 20.80 €, com data limite de pagamento, 01/02/2018, sem acesso
ao contador, contador interno; 3

-

Ao se efetuar um serviço de reabertura no dia 09/02/2018, para a

morada em apreço, foi detetado que o selo, que é colocado por estes Serviços quando executam a
suspensão da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta; 11.1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.°
07/2018. 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 ilícito 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
nivel da negligência. III. Assim, é proposto 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 34/2017
do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser
notificada: de que a decisão se toma definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo
de 20 dias após o seu conhecimento pela arguida (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 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.”
Ata n.° 14/2018, de 15 de Junho
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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 Cátia Marina Torrado Rodrigues, arguida no processo de contraordenaçâo n.° 7/20 18, a
coima 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, 2Y Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
5.2.2. Contraordenação n.° 1112018. Bruno Miguel Fernandes Simáo. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 11/2018, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, 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, 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 alinea c) do
artigo 1 2.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta
de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
03/05/2018, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados
de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 11/2018, contra o arguido Bruno
Miguel Fernandes Simão, com morada na Arrabalde dos Oleiros, n.° 55, 6000-155 Castelo Branco, foi
instaurado o processo contraordenacional, porquanto, “‘aos 02 dias do mês de março, do corrente ano de
2018, pelas 09:13 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário, destes Serviços Municipalizados,
constatei, por inspeção no local, Arrabalde dos Oleiros, n.° 55, 6000-155 Castelo Branco, ter o Sr. Bruno
Miguel Fernandes Simão. com residência na, Arrabalde dos Oleiros, n.° 55, 6000-155 Castelo Branco,
comeUdo a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 241002 ao cliente n.°
676608, com a água fechada por falta de pagamento desde 14/02/2018, na portinhola, contador no interior
da habitação, com selo n.° 35988, constatou-se no dia 02103/2018, que a torneira da portinhola
encontrava-se aberta indevidamente e o selo n.° 35988 de fecho de água violado.’ Pelo que ficou V. Ex.a
indiciada da prática da infração prevista na alinea 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, 2 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
Ata n.° 14/2018, de 15 de Junho
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punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem:
Constitui contraordenação, punível 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 notificada para o efeito, por carta registada datada de 02 de março de 2018, o arguido não
apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado
-

pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão de água
violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 14/02/2018, por falta de pagamento do
-

aviso de corte n.° 210050, com o valor de 18.80 €, com data limite de pagamento, 05/0212018, sem acesso
ao contador, contador interno; 3-Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 241002 no dia 02103/2018,
para a morada em apreço, foi detetado que o selo, que é colocado por estes Serviços quando executam a
suspensão da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta; II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.°
11/2018. 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 arguido cometeu com a sua
conduta um fato ilícito 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, é proposto a aplicação ao arguido 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 34/2017
do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o arguido 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 pelo arguido (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de
outubro); em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido 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
Ata n.° 14/2018, de lEde Junho
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Branco, aplicar a Bruno Miguel Fernandes Simão, arguido no processo de contraordenaçâo n.° 11/2018,8
coima de €250,00, prevista na alínea b) do n,° 3 do artigo 89°, por violação da aNnea 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, 2, Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
Ponto 6— PATRIMÓNIO

6.1. Junta de Freguesia de Almaceda. Pedido de Cedência de Imóveis Propriedade do Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a solicitação, da Junta de Freguesia de Almaceda, para a cedência
graciosa de dois imóveis inscritos na matriz predial urbana, sob os artigos 523, correspondente a uma
habitação situada na povoação de Valbom e 958, correspondente ao edifício da antiga escola primária de
Almaceda, propriedade do Municipio de Castelo Branco, pelo prazo de três anos, anualmente renovável.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade) aprovar a cedência graciosa de dois imóveis inscritos
na matriz predial urbana, sob os artigos 523, correspondente a uma habitação situada na povoação de
Valbom e 958, correspondente ao edificio da antiga escola primária de Almaceda, propriedade do
Municipio de Castelo Branco, pelo prazo de três anos, anualmente renovável.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar o respetivo protocolo de cedência dos imóveis.
6.2. Propostas para Atribuição de Preço a Merchandising e a Obra Literária Patrocinados pelo
Municipio
Pelo Senhor Presidente foram presentes as informações n.° 2725, de 13/06/2018, da Divisão de
Educação, Cultura, Desporto e Ação Social e 2512, de 01/06/12018, da Biblioteca Municipal, propondo a
atribuição dos seguintes preços a merchandising e a uma obra literária patrocinados pelo Municipio: Stand
Up Cards (postais impressos a duas dimensões e recortados a laser que reproduzem o Solar dos
Viscondes de Oleiros, o Solar dos Viscondes de Portalegre, a fachada do Museu Francisco Tavares
Proença Júnior, o Centro de Cultura Contemporânea e o Passadiço do Jardim do Paço), € 3,00; e A
Árvore da Vida, obra de Maria Cabaça Barreto, edição 2018, €12,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 1,50 por unidade, para venda ao
público dos Stand Up Cards (postais impressos a duas dimensões e recortados a laser que reproduzem o
Solar dos Viscondes de Oleiros, o Solar dos Viscondes de Portalegre, a fachada do Museu Francisco
Tavares Proença Júnior, o Centro de Cultura Contemporânea e o Passadiço do Jardim do Paço) e o preço
de €12,00, para venda da obra A Ániore da Vida, de Maria Cabaça Barreto, edição 2018.
Ata n.° 14/2018, de 15 de Junho
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Ponto 7

—

CONTABILIDADE

7.1. 1? Revisão Orçamental ao Plano de Atividades e Orçamento 2017
Pelo Senhor Presidente foi presente a 1.a Revisão Orçamenta! ao Plano de Atividades e Orçamento 2017,

com o seguinte teor: “Considerando que: 1. O ponto 8.3,1.2 do POCAL, refere que, sem prejuizo dos
principias orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente
dotadas, o orçamento pode ser objeto de revisões e de alterações; 2. As Grandes Opções do Plano e o
Orçamento são documentos previsionais que exigem a necessidade de, durante o ano, proceder a
ajustamentos que se podem traduzir em alterações ou revisões; 3. A presente revisão prevê: a) No PPI e
nas GOP. i. A anulação e reforço de saldo em rubricas do PPI e a inscrição de valores em anos seguintes; N.
O reforço de rubricas das GOP e inscrição de valores em anos seguintes, bem como a inscrição de uma
nova GOP corrente, designada ‘Limpeza e Higiene de Instalações’; b) No Orçamento. i. Reforço de rubricas
no valor de € 2.475.000; H. Anulação de receita no valor de € 515.201; üi. Incorporação de saldo de
gerência no valor de € 2.475.000. 4. O orçamento após Revisão apresenta um valor de € 49.637.477, ou
seja, um acréscimo de 4,11% relativamente ao orçamento inicial (€47.677.678), no valor de € 1.959.799.
1.a Revisão ao Orçamento do Ano 2018
Ao PPI e às GOP
PPI
GOP

Anulação de Saldo Reforço de Saldo
(2018)
(2018)

oesi q na ç ão

30052001156

Construção, conservaçã Reparação e Melhoramentos de Edfios
rofldade do Munpo: Adactação de um Pavilhão lndusuial

1135501

2001 2016114

Requa!ifcaçãoda Escala Secimdãha NunoÁlvares

1.000.000

2003 2017/6

Instalação do centro de Oportunidades sociais do Moinho Velho

400.000

Requalificação e Valoiização Ambiental do Bairocal

300.000

20092017/2
3001 2015/1

Construção da Pista de Kafling

20052007/3

Obras de Requafilicação Urbana nas Freguesias

20052016/10

Formalização dos Eixos Cicláveis

3003 2002/75

construção e Conservação de Caminhos Rurais/Agnicolas e Florestais

20092016/12

Percursos Pedestres e de 6H

20032002/9

Construção, Conservação de Centras Sociais e Culturais no Municipio

20032016/1

Conservação, Reparação e Melhoramentos de Habitação social

2011 2001/34

Construção e conservação de Instalações Desportivas no Municipio

20052016/8

ConsewaçãoRepamçãoeMelhoramentosemEdificiose

—

—

—

—

—

—

.

—

.

—

TOTAL
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250.000
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—

—

ConsiwçãodeumPavilhãonaÃreadeLocalizaçãoEmpresaflal—

2011 2016/5

Reforço Saldo Anos
Seguintes (2819)

3.388.501

--

-.

1000000
—

—

—

—

400.000
300.000
300.000
250.000

692.180
642.000

—

100.000

424.000

—

381.600

—

233.200

—

212.000

—

156.880
131,440
2.873.300

—

-

—

2.350.000

Página 22/30

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
GOP
GOP

Reforço de Saldo
(2018)

Desi na ç ão

Reforço Saldo Anos
Seguintes (2019)

I 003 201815003

Gestão de Faixas de Combustivel

250.000

1 003 2018)5004

Manutenção de Redes de lnfraestwtura

500093

30042018/5019

Realização de Feiras no Concelho

250.000

40032018/5037

Fornecimento de Energia Elétrica em BT, BTE e BTN

4013 000

40032018/5040

Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança para Parques
de Estacionamento e Mercados e Feiras

100.000

—

4 003 201815043

Limpeza e Higiene de Instalações

45.000

55.000

1.545.000

305.000

*

TOTAL
*

250.000

Inscrição de nova GOP
Ao Orçamento
Despesa
-

Classificaçao Orçamental

Reforço de Saldo
(2018)

.

Designaçao

0102 02011603

Mercadoria para Venda: Outras

0102 020204

Locação de Edificios

20.000

0102 020220

Outros Trabalhos Especializados

200.000

0102 020224

Encargos de Cobrança de Receitas

60.093

0102 020225

Outros Serviços

100.000

0102 040701

Instituições Sem Fins Lucrativos

500.000

*

50.000

TOTAL
*

Reforço Saldo Anos
Seguintes (2019)
—

—

—

—

—

930.000

—

Inscrição de nova rubrica orçamenta)
Receila

Classificação Orçamenta)

Rubrica

Anulação de Saldo

100307

Estado Participação Comunitâria Projetos Cofinanciados

1001 01

Na posse do serviço (Saldo de Gerência Anterior)

—

515,201
—

TOTAL

515.201

Reforço
—

2.475.000
2.475.000

Assim, submete-se a proposta da 1Y Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e a modificação
orçamental a fim de ser aprovada pelos Órgãos Executivo e Deliberativo.”
Ata ri.0 14/2018, de 15 de Junho
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a 1.a Revisão Orçamentalao Plano de Atividades e Orçamento 2017, consubstanciada, no PPI e nas

GOP, na anulação e reforço de saldo em rubricas do PPI e na inscrição de valores em anos seguintes no
reforço de rubricas das GOP e na inscrição de valores em anos seguintes, bem como na inscrição de uma
nova GOP corrente, designada Limpeza e Higiene de Instalações’; e, consubstanciada, no Orçamento, no
reforço de rubricas no valor de € 2.475000, na anulação de receita no valor de €515.201 e na incorporação
de saldo de gerência no valor de € 2.475.000, ficando a apresentar um valor de €49.637.477, ou seja, um
acrêscimo de 4,11% relativamente ao orçamento inicial (€47.677.678), no valor de € 1.959.799.
Mais deliberou, remeter a proposta para aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a)
do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
7.2. Contas Consolidadas e Relatório de Gestão do Grupo Municipal do Ano 2017
Pelo Senhor Presidente foram presentes os documentos da Demonstração Financeira Consolidada e
Relatório de Gestão do Grupo Municipal do Ano 2017, que são dados como reproduzidos, ficando a fazer
parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar os documentos da Demonstração Financeira Consolidada e Relatório de Gestão do Grupo
1

Municipal do Ano 2017.

Mais deliberou submeter os mesmos à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea 1) do
nY 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
7.3. Atualização Anual da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município com Base no Índice
de Preço ao Consumidor do Instituto Nacional de Estatística (INE)
Pelo Senhor Presidente foi presente a atualização anual da Tabela de Taxas e Outras Receitas do
Município, com base no índice de preços ao consumidor publicado pelo INE, documentos dados como
reproduzidos, ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar, a atualização anual da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, com base no índice de
preços ao consumidor publicado pelo INE.
7.4. Pedido de Autorização para Revisão do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas
do Município
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2698, de 13/06/2018, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, relativa a um pedido de autorização para a Revisão do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município. Da informação consta o seguinte texto: “1. O
i

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas em vigor no Município foi aprovado pelo Órgão
Deliberativo em 2010; 2. Não obstante as atualizações anuais que a tabela de taxas e outras receitas do
Municipio tem sido alvo, com base no índice de preços ao consumidor, verifica-se que, face às constantes
alterações no quadro legislativo, às novas competências atribuidas ao Município e a matérias que
deixaram de estar na responsabilidade deste, será necessário proceder a uma revisão e adaptação deste
instrumento municipal; 3. Em face do exposto, os serviços irão preparar um procedimento que prevê dar
inicio à revisão e à atualização deste importante instrumento de gestão municipal, para que o mesmo
esteja atual e adaptado ao quadro legal existente, nos termos da Lei n.° 53-E/2006, de 29 de dezembro na
sua atual redação; 4. Assim, para os efeitos previstos no art.° 98? da CPA, o inicio do procedimento é
publicitado na lnternet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu

i

desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode
processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do
regulamento; 5. Nestes termos e atendendo a que o Órgão com competência para a aprovação dos
Regulamentos é o Órgão Deliberativo, conforme previsto na alínea g) do n.° 1 do art.° 25° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, solicita-se a que o Órgão Executivo delibere autorizar o início da revisão e
atualização do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município e solicite a necessária
aprovação do Órgão Deliberativo, para o inicio do procedimento.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
concordar com a Revisão do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município.
Mais, deliberou remeter o documento à Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do n.° 1 do
artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos de aprovação.
7.5. Águas do Vale do Tejo, SA. Documentos de Prestação de Contas do Exercício 2017
Pelo Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento, os documentos de Prestação de Contas
do Exercício 2017 da Águas do Vale do Tejo. SA, que são dados como reproduzidos, ficando a fazer parte
integrante desta ata identificados como documentação n.° 3
A Câmara Municipal tomou conhecimento e decidiu remeter à Assembleia Municipal os respetivos
documentos da Águas do Vale do Tejo, SA, onde o Município tem uma participação.
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Ponto 8 DELIBERAçÕEs DIVERSAS
—

8.1. Isenção de Pagamento de Licenças de Ruído
8,1.1. Centro Social de Salgueiro do Campo
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento, do Centro Social de Salgueiro do Campo, para
isenção do pagamento de licença de ruido, relativa à festa popular a realizar no dia 30 de junho de 2018,
em Salgueiro do Campo. Pelo Gabinete Juridico foi produzido, no programa de gestão documental MyDoc,
em 15/05/2018, o parecer que seguidamente se transcreve: “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 apresentação do competente documento, desde que os atos ou factos
se destinem à prossecução de atividades de interesse público para o Município. Da documentação arquivada
nos serviços da Câmara Municipal, designadamente, cópia da declaração de início de atividade, constatase que a associação, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos.
O requerente pretende obter Isenção de pagamento de taxas para realização de um evento, (festa do
Centro Social) no dia 30 de junho de 2018. O requerente tem como objetivo especifico contribuir para a
promoção de assistência na Freguesia de Salgueiro do Campo e Juncal do Campo acolhendo pessoas
idosas e inválidas. A atividade a desenvolver tem por objetivo de acordo com o referenciado pelo Centro
“proporcionar um dia prazeroso aos idosos, repleto de animação, bem como, divulgar a instituição junto da
população local”. Face ao exposto, considerando que a atividade a desenvolver se insere no âmbito das
atividades sócio-recreativas, proporcionando aos participantes momentos de convívio e lazer, dinamizando
dessa forma a comunidade local, 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 Municipio.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído, ao Centro Social de Salgueiro do Campo, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio, para a realização de uma festa popular em Salgueiro do
Campo, no dia 30 de junho de 2018.
8.1.2. Liga dos Combatentes Núcleo de Castelo Branco. Ratificação
—

Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, o seu despacho que autorizou o requerimento, da
Liga dos Combatentes

—

Núcleo de Castelo Branco, para isenção do pagamento de licença de ruido
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relativo ao Convívio de Primavera que pretendem organizar para os seus associados, no dia 15 de junho
de 2018. Pelo Gabinete Jurídico foi produzido, no programa de gestão documental MyDoc, em 29/05/2018,
o parecer que seguidamente se transcreve: 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 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 da declaração de rendimentos, Modelo 22, constata-se que a Liga dos
Combatentes, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. A
requerente é uma pessoa coletiva de utilidade pública administrativa, sem fins lucrativos, de ideal patriótico
e de carácter social, dotada de plena capacidade jurídica para prossecução dos seus objetivos. A
requerente pretende obter Isenção de pagamento de taxas para realização de ‘Convívio de Primavera’,
com a atuação de um grupo de fados que vai animar o referido convívio que se realizará em local público
no dia 15 de junho pelas 20 h. Face ao exposto, considerando que a atividade a desenvolver se insere no
âmbito das atividades sócio-recreativas e culturais, dinamizando dessa forma a comunidade, somos de
opinião de que poderá a Liga dos Combatentes beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do
artigo 6°, Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente que
autorizou a isenção do pagamento da licença especial de ruido, à Liga dos Combatentes

—

Núcleo de

Castelo Branco, nos termos do n.° 2, do artigo 6,° do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas
do Município, para a organização de um Convivio de Primavera, no dia 15 de junho de 2018.
8.1.3. Centro Social de São João Batista. Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, o seu despacho que autorizou o requerimento, do
Centro Social de São João Batista, para isenção do pagamento de licença de ruido, relativa a uma festa
popular (arraial), nos dias 16 e 17 de junho de 2018, em Monforte da Beira. Pelo Gabinete Juridico foi
produzido, no programa de gestão documental MyDoc, em 07/06/2018. o parecer que seguidamente se
transcreve: ‘nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do
Municipio, 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
Ata n.° 14/2018, de 15 de Junho
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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 Municipio. Da documentação junta ao processo, nomeadamente, cópia da
declaração de rendimentos, Modelo 22, Anexo D, constata-se que o Centro Social 5. João Batista,
beneficia de isenção definiUva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. O requerente é uma
Associação de solidariedade social, que tem por objetivo contribuir para a promoção da população da
Freguesia de Monforte da Beira. A requerente pretende obter Isenção de pagamento de taxas para
realização de uma festa popular (convivio), a realizar na Rua do Arrabalde em Monforte da Beira, nos dias
16 e 17 de junho de 2018. Face ao exposto, considerando que a atividade a desenvolver (convívio) se
insere no âmbito das atividades sócio-recreativas e culturais, proporcionando aos participantes momentos
de convivio e lazer, dinamizando dessa forma a comunidade local, mantendo a tradição dos Santos
populares (Santo António), 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 Municipio.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente que
autorizou a isenção do pagamento da licença especial de ruído, ao Centro Social de São João Batista, nos
termos do n.° 2, do artigo 6.° do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a
organização de uma festa popular (convívio), na Rua do Arrabalde em Monforte da Beira, nos dias 16 e 17
dejunhode20l8.
Ponto 9

—

PAGAMENTOS

DestiNature Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza. Quotização 2018
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o memorando n.° 1)2018 da Agenda Gardunha 21, sobre a
constituição da DestiNature

—

Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza, no âmbito do

projeto Estratégia de Eficiência Coletiva iNature, que tem o turismo de natureza como objetivo estratégico
exclusivo. A quota 2018, a pagar pelo Municipio de Castelo Branco pela adesão ao referido programa,
corresponde ao montante de €900,00.
A Câmara Municipal deliberou! por unanimidade, autorizar o pagamento da quota do ano 2018, no valor
de €

goo,oo,

correspondente à adesão ao programa DestiNature

—

Agência para o Desenvolvimento do

Turismo de Natureza.
Ponto 10—PESSOAL
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Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco. 1.a Alteração
Pelo Senhor Presidente foi presente a 1,a Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de
Castelo Branco, do ano de 2018, documentos dados como reproduzidos e que ficarão a fazer parte
integrante desta ata identificados como documentação n.° 4.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 1,a Alteração ao Mapa de Pessoal da
Câmara Municipal de Castelo Branco, do ano de 2018,
Ponto 11

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

Resumo Diário de Tesourariadodia 14 de junho:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 29.726.528,58
€300.451,47

A Câmara Municipal tomou conhecimento,
III

—

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Terminados os assuntos da ordem do dia, a Câmara Municipal passou 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 António Carlos Simão Ramos para questionar o Senhor Presidente sobre o assunto
constante de um requerimento que entregou na Câmara Municipal, no dia 13 de abril e para ao qual, diz,
não ter obtido resposta. Perguntou se o Senhor Presidente tinha conhecimento de que ele jâ colaborou em
organizações não governamentais, sem fins lucrativos e que durante catorze anos foi Presidente do Clube
de Automóveis Antigos de Castelo Branco. Lamentou que o Senhor Presidente lhe tenha negado os
subsídios e o apoio às propostas que apresentou, enquanto foi Presidente do Clube de Automóveis
Antigos, tais como a instalação da sede social do clube e a instalação de um Classic Center em Castelo
Branco. Declarou que os critérios para atribuição de subsídios ao Clube de Automóveis Antigos tinham
mudado e que não sabia se isso se deveu ao facto da atual direção ter provocado um prejuizo de €
10.500,00 no primeiro ano de exercício do seu mandato, ou ao facto de, Constantemente, aquela direção
cancelar os eventos que anunciam. Afirmou, ainda, que lhe parecia que o Senhor Presidente atribuía os
subsídios não em função dos projetos, mas em função das pessoas. Referiu que no requerimento que
apresentou, questionava o Senhor Presidente sobre a origem das receitas do Município, por serem verbas
públicas e que, por isso, achava importante que se tivesse a perceção da sua proveniência e que
deveriam existir critérios objetivos para a atribuição de subsídios. Também se lamentou porque o Senhor
Presidente não lhe deu resposta ao pedido de subsídio que solicitou para o clube que atualmente preside,
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o Lusitânia Automóvel Clube. Concluiu, dizendo que estas situação carecem de objetividade e de respeito
pelas instituiçôes e pelas pessoas e que se reservava o direito de agir pelas formas que achasse mais
conveniente

—

referindo-se à não resposta ao requerimento. O Senhor Presidente respondeu que a

Câmara sempre responde a todos os requerimentos que lhe são enviados e que tinha ideia de ter
autorizado a resposta ao requerimento do municipe. Esclareceu que, na atribuição de subsídios, não se
olha ás pessoas, mas que são tidos em ponderação critérios, como a atividade desenvolvida, o trabalho
feito e a história das entidades. Explicou que desconhecem e que não se imiscuem na relação interna
entre as pessoas que compõem os órgãos sociais das entidades e, quanto ao subsídio atribuido ao Clube
de Automóveis Antigos de Castelo Branco, esclareceu que o clube fazia 25 anos de existência e que tinha
tido em conta o trabalho que tem desenvolvido, a sua história e, também, uma necessidade premente.
Lembrou, que o subsídio foi trazido à coação do Executivo e que foi unanimemente aprovado. Terminou
afirmando que, se o munícipe ainda não tinha recebido a resposta ao requerimento, ele iria dizer aos
serviços para a enviarem, O Senhor Diretor do Departamento Geral, Dr. Alveirinho Correia interveio
para dizer que o oficio de resposta ao requerimento está registado no sistema de gestão documental da
Câmara Municipal e que se lembrava perfeitamente de o ter feito. Assumiu um eventual lapso que possa
ter acontecido e prontificou-se, imediatamente, a esclarecer a situação.
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 secretariei.
O Presidente da Câmara
—

O Secretário
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