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--

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos Pagos 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 Rui Manuel Duarte Vicente Barata.
O Senhor Vereador Hugo José dos Reis Lopes fez-se substituir pelo cidadão disponível imediatamente
a seguir na ordem da lista do Partido Social Democrata, Rui Manuel Duarte Vicente Barata, conforme
estabelece o artigo 78.° e o n.° ido artigo 79.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveihnho 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 Rui Vicente Barata: “Ora, antes de mais, muito bom dia a todos,

É a minha primeira experiência, aqui. Queria dar uma sugestão, mas antes, também queria dar um parecer
favorável a um ato que a Câmara fez, nomeadamente, na Feira Sabores de Perdição. Dizer que fiquei
particularmente agradado pela nova disposição da feira, nas ‘docas’. Acho que trouxe uma mais valia para
o evento e o espaço ficou muito agradável. Relativamente, ainda, a esse evento, puseram em prática uma
ideia que eu já tinha pensado e sugerido, que era, o palco principal ficar naquela zona onde ficou. Penso
que dá uma abertura diferente ao espetáculo. Permite, a quem esteja nas esplanadas e na parte superior
de todo o recinto, uma maior visibilidade a todos e os espetáculos acabaram por beneficiar pela colocação
do palco. A minha sugestão seria, se a Câmara Municipal estivesse disponivel a pensar numa solução
definitiva, construir um palco naquele espaço. Os palcos estão sistematicamente a ser montados e
desmontados, por isso creio que seria uma mais-valia para todos os albicastrenses poderem contar ali com
um palco, devidamente equipado, pertença do município. Creio que seria um bom investimento pago com
—

alguma rapidez

—

porque esta é uma zona que tem eventos durante todo o ano. A começar logo na própria
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passagem de ano e, mesmo durante o inverno, temos o carnaval e inúmeros eventos e os grupos da cidade
e toda a parte cultural da cidade, sabendo que estava ali um palco permanentemente, ida ajudar a própria
sociedade. Para a Càmara, em termos de custos, creio que seria um bom investimento. Claro que teria de
ser estudada, a parte do aspeto. Teria que ser um projeto desenhado até pelos arquitetos, para dar, também,
alguma beleza ao espaço. Deixo aqui esta solução, uma vez que é da minha área. Penso que seda uma
ideia a ponderar.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Bom dia Ex.mo Senhor Presidente. Ex.mos
Senhores Vereadores. Cumprimento, também, todos os caros Concidadãos presentes e a Comunicação
Social. Eu gostada de trazer à coação dois assuntos. Um primeiro prende-se com uma proposta que é
reiterada pela minha parte e que faz até algum sentido à luz de um artigo que foi ontem publicado no Jornal
Público. Um artigo de opinião, escrito por Nuno Garoupa, sobre alguns dos perigos para a democracia. A
dado momento fazia alusão a um aspeto verdadeiramente relevante que nos deve a todos e, em particular,
i

àqueles que têm responsabilidades na esfera politica, suscitar. Tem a ver com o alheamento

—

era esse,

exatamente, o termo que ele utilizava dos jovens por parte da política. Efetivamente, nós damo-nos conta
—

que nos sucessivos atos eleitorais existe um afastamento cada vez mais preocupante entre os eleitos e os
eleitores. De maneira que eu reiterava a proposta para que as reuniões públicas do Órgão Executivo fossem
transmitidas online. Eu penso que teria muitas vantagens, levando em linha de conta que se realizam num
dia de semana e o horário, o que dificulta a presença e o seu acompanhamento por parte de muitos dos
nossos concidadãos, Por outro lado, acho que era um sinal muito importante, sob um ponto de vista
pedagógico, porque, também permitiria ao cidadão comum perceber a mecânica, o funcionamento dos
órgãos locais e, ainda, era um sinal que estávamos a dar de grande transparência, por forma a que as
pessoas percebessem o que é discutido, como é que as coisas são votadas e em que sentido é que elas
são votadas. Finalmente, não me parece que esta solução da transmissão online seja algo complexo sob
um ponto de vista técnico. Hole é perfeitamente possível levar a cabo uma transmissão com meios,
relativamente, permitam-me a expressão, ‘rudimentares’. De maneiro que eu ponho, mais uma vez, à
consideração do Senhor Presidente a possibilidade das nossas reuniões poderem ser transmitidas. Há uma
enorme vantagem para a nossa democracia. Seguramente que isto era um sinal que estávamos a dar, com
o intuito de aproximarmos os eleitos aos eleitores. Há uma segunda questão que eu, também, gostaria de
suscitar e que tem a ver com a questão da manutenção e da conservação dos espaços públicos. Eu, na
passada semana, concretamente na sexta1eira e também no fim-de-semana—no sábado e no domingo—,
circulei à noite na zona de lazer e, em todos estes dias que lá circulei, dei-me conta que na parte contígua
à parte de trás do Jumbo a zona que vai desde o cruzamento para a lagoa, até à parte do cruzamento, cá
—

Ata n.° 1612018, de 20 de Julho

Página 2/21

4

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
em cima, dos campos sinteticos

—

estava sem iluminação. E uma zona que agora, no verao, e muito

aprazivel, convidativa para que as pessoas aí circulem à noite... De maneira que, aquilo que eu pedia, era
uma especial atenção para esta situação. Não sei se foi uma situação pontual, mas como estou a dizer, eu
passei lá naqueles dias concretos e, efetivamente, em todos eles, aquelas luzes estavam apagadas. Ainda,
no que diz respeito à questão da conservação e manutenção... E esta questão que eu agora vou citar,
eventualmente, também pode suscitar outra dimensão, que é a da própria saúde pública... Eu tenho comigo
um abaixo assinado um requerimento que depois é subscrito por um conjunto de moradores do Bairro do
—

Barrocal, mais concretamente do Beco da Rua O, onde há uma casa que já está completamente degradada
há alguns anos a esta parte. Essa casa é um foco de problemas em termos de saúde pública. É um sítio
onde circulam pessoas e onde, inclusivamente, mesmo ao lado, brincam crianças. Este requerimento foi
dirigido ao Senhor Presidente da Câmara em 12 de junho de 2017, há mais de um ano e o que é certo é
que, para além da situação em apreço não ter sido, até ao momento, resolvida, também estas pessoas, até
á data de hoje, ainda não tiveram qualquer resposta de V. Exa. Eu gostava de colocará consideração de V.
Exa, este assunto, porque, como deve imaginar, preocupa as pessoas que vivem mesmo ao lado e eu acho
que a Câmara deveria ter aqui uma intervenção. E, da minha parte, para já, é tudo. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente, bom dia. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Público presente. Comunicação Social. Queria apenas fazer uma
pequena intervenção, relativamente a uma iniciativa que Castelo Branco recebeu e que tem a ver com a
Liga Empresarial de FuteboL Teve uma primeira fase regional, em março, envolvendo equipas do concelho
de Castelo Branco, com a presença de oito equipas. Poderia dar os parabéns a um dos intervenientes, mas
ele hoje não está presente. E, depois, teve uma fase nacional, que felizmente também ocorreu em Castelo
Branco, envolvendo duas modalidades futsal e futebol 7—recebendo, nesta segunda fase final e nacional,
—

catorze equipas, catorze empresas e envolvendo mais de duzentos participantes, entre jogadores, árbitros
e organização. Perante esta iniciativa, gostaria de fazer aqui duas ou três reflexões. Uma primeira é que isto
é uma evidéncia da capacidade que a Câmara tem de se envolver e organizar dinâmicas, neste caso,
eventos desportivos. Por outro lado, é curioso, porque não me lembro... Se calhar há muitos anos que o
tecido empresarial não se envolvia numa lógica de eventos desportivos saudável e reveladora de algum
—

dinamismo das próprias empresas, porquanto estas empresas apresentaram ali jovens, ou menos jovens,
ainda com capacidade de fazer um jogo de futebol, o que demonstra que o nosso tecido empresarial está a
conseguir fixar e atrair jovens, o que é muito bom sinal. Por fim, dizer ainda que esta perspetiva da fase
regional, mas sobretudo a fase nacional, não acontece por acaso. Acontece porque, efetivamente, as nossas
infraestruturas e a capacidade de recebermos este tipo de eventos, revelam a otimização dos nossos
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recursos e das nossas infraestruturas, que são excelentes. E, quando eles estão a ser aproveitados, acho
que é sempre de realçar e de sublinhar isso. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente que, depois de saudar os presentes, passou a considerar
os eventos relevantes da atividade desportiva e cultural de Castelo Branco, durante o último mês. “De trinta
de junho a um de julho decorreu, em Castelo Branco, mais um evento desportivo com impacto no
Campeonato Nacional de Ralis. Falo, obviamente, do Pau de Castelo Branco, sexta prova do calendário

nacional de 2018. A prova foi organizada, mais uma vez, pela Escuderia Castelo Branco e, penso ser de
toda a justiça, enaltecer a excelente qualidade de trabalho de organização da sua equipa e, em nome da
Câmara Municipal, endereçar os nossos agradecimentos. Este acontecimento desportivo atraiu à cidade e
ao nosso concelho, especificamente nas freguesias de Castelo Branco, Sarzedas e Santo André das
Tojeiras, milhares de pessoas vindas de vários pontos do pais e até mesmo da nossa vizinha Espanha,
desfrutando assim das paisagens e da emoção do desenho do percurso, associando assim as nossas
belezas naturais, dinamizando o impacto económico e potenciando o turismo na nossa região. Este é mais
um excelente ensejo para afirmar Castelo Branco no Desporto Automóvel, cimentando os investimentos que
a Câmara Municipal de Castelo Branco está a fazer neste âmbito. No espaço de três semanas, o concelho
de Castelo Branco teve a possibilidade de assistir a concertos por dois dos principais guitarristas de Jazz, a
nivel Internacional. Tratou-se de Pat Metheny e Julian Lage, que tocaram, respetivamente, no Cine-Teatro
Avenida e no anfiteatro do Museu Cargaleiro. No caso de Julian Lage, foi a primeira vez que atuou em
Portugal, com o seu trio. As Noites Azuladas no Carga!eiro, uma iniciativa que cativa cada vez mais público,
contou com um anfiteatro cheio nas duas noites, Já com Pat Metheny, em quarteto, tratou-se de um dos
quatro concertos realizados em Portugal no início da digressão An Evening With, que vai percorrer seis
paises europeus e mais de duas dezenas de concertos nos EUA. A presença de artistas com este perfil
corresponde ao investimento do Município, no sentido de projetar o nosso concelho associado á marca
Cultura. No caso de Pat Metheny, mais de sessenta por cento dos bilhetes vendidos corresponderam a
pessoas que vivem fora do nosso concelho, o que permite aumentar o retorno económico do investimento.
No quadro da divulgação da Casa da Memória da Presença Judaica, o Município organizou um ciclo de
cinema e um concerto dedicado ao universo judaico. Foram projetados 6 filmes no Cine-Teatro Avenida e o
projeto Tefutzah, todo ele com música de raiz judaica, foi apresentado no auditório do Conservatódo
Regional de Castelo Branco. Teve início, no primeiro sábado de julho, a iniciativa Sábados Contados,
organizada em parceria com a Associação Pé de Pano Projetos Culturais. Quatro contadores de histórias
—

passaram por espaços públicos da cidade como o Miradouro de 5, Gens, o Parque da Cidade e o Jardim
do Paço. As sessões tiveram uma excelente adesão por parte do público. No âmbito do eixo de diversificação
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da política cultural e sua programação, realizou-se um concerto pelo músico brasileiro Cícero, no Centro
Cultural de Alcains, na sequência da passagem pela vila de outros excelentes projetos como Saga Cega ou
da fadista Célia Barroca. Em estreia na cidade de Castelo Branco, num projeto que envolveu o João Roiz
Ensemble e Custódio Castelo, com Miguel Carvalhinho, Pedro Ladeira e José Raimundo, a Companhia de
Dança Contemporãnea de Évora apresentou Cumplicidades e Tristão e Isolda. Este espetáculo mereceu
referências em diversos órgãos de comunicação social nacionais. Tal também aconteceu com a estreia de
KIF-KIF, uma coprodução do Teatromosca, Théãtre de la Téte Noire e da associação Terceira Pessoa. A
Câmara Municipal de Castelo Branco, continua a ter uma agenda cultural invejável, constituindo assim, a
par dos eventos desportivos e outros que são realizados no nosso concelho, mais um referencial de
excelência no nosso país. Obrigado Senhor Presidente.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Soares: “Ex.mo Senhor Presidente. Ex.ma Senhora
Vereadora. Ex.mos Senhores Vereadores. Restante Mesa. Comunicação Social. Cidadãos presentes.
Porque o tecido empresarial é para nós um desígnio fundamental, continuamos a dar corpo a iniciativas
junto das empresas e realizámos, recentemente, mais uma iniciativa Podas Abertas... Centauro. A
Centauro, que comemorou quarenta anos no passado dia dezanove de junho, é uma empresa que se
assume como relevante no setor do frio e que sustenta muito o epiteto ‘Castelo Branco, Capital do Frio’. A
próxima ação de abertura de portas, não é de empresas, é de empreendedores ou de empresas que estão
dentro da nossa incubadora, o Centro de Empresas Inovadoras (CEI) e, portanto, no próximo dia trinta de
junho, a coincidir com o aniversário do CEI, será realizado um Podas Abertas... Stadups de Castelo Branco.
Ao nível do empreendedorismo

—

uma das áreas que tem sido aposta deste Executivo

—,

registamos com

agrado o sucesso do projeto Coolworking. Direcionado para um público infantil e juvenil e em articulação
com o CEI, levou âs escolas quer ao nível do primeiro ciclo, quer ao nivel dos segundo e terceiro ou do
ensino secundário, projetos diferenciados em que obtivemos resultados muitos positivos, não só pelo
elevado grau de adesão dos nossos alunos, mas, também, pelas ideias que efetivamente dai resultaram.
Ao nível do segundo e terceiro ciclos, o projeto O Meu Canal, é o Tail, as três equipas vencedoras duas
—

delas da Escola Afonso de Paiva e uma da Escola João Roiz, vão agora receber os prémios, também, no
dia do aniversário do CEI, dia trinta de junho. Posso partilhar convosco, que houve ideias muito
interessantes, que resultaram. Projetos, muitos deles, se fossem pensados por crescidos, até teriam todas
as oportunidades para entrar no mercado. Só para terem uma ideia, desde um xadrez com base no jogo
Minecrafi, até uma t-shid personalizada ajustada à faixa etária deles, packs de origâmi personalizados,
snacks saudáveis, estes foram alguns dos projetos que foram desenvolvidos em termos de ideias pelos
nossos alunos do quarto ano. Ao nível da inovação, que é outra área prioritária para a Cãmara Municipal de
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Castelo Branco, promovemo-la apoiando o desenvolvimento de novos produtos, através do Centro de Apoio
Tecnolágico Agro-Alimentar (CATAA), onde estão a ser executados mais de dez projetos financiados e
ondes estão, também, a ser desenvolvidos, por empreendedores e empresas, vários produtos com
carateristicas diferenciadoras. Foi lançado, recentemente, um concurso a nível nacional o Aghempreende
—

e uma das empresas que está no CEI ficou em terceiro lugar, com um produto inovador, o Salys, que é
uma alternativa ao sal. Portanto, aqui deixamos os nossos parabéns para estes empreendedores que têm

—

dado cartas e passos no caminho da inovação. Ao nível da internacionalização, a Câmara Municipal de
Castelo Branco continua atenta aos mercados externos e à promoção dos produtos agroalimentares.
Através da lnovcluster

—

Associação do Cluster Agroindustrial do Centro

—

que, recentemente, tem um

projeto também aprovado no âmbito da internacionalização, continuamos a valorizar a autenticidade, a
origem e a qualidade dos nossos produtos. De partilhar convosco, também, que desde o final do passado
mês recebemos em Castelo Branco uma comitiva do Chile, para partilhar exatamente experiências e para
perceberem como é que o centro tecnológico, o lnovcluster e as empresas estão organizados. Ontem
mesmo, esUveram no CATM, a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes (CIM-UM), que no fundo
querem percecionar qual é a estratégia que esta região e a Câmara de Castelo Branco, tem levado a cabo
e que constitui um exemplo e uma dinâmica a ser replicada em outras regiões. O Município atuou no sentido
de mobilizar o tecido empresarial para uma estratégia de desenvolvimento territorial e social integrado e as
nossas empresas, em Castelo Branco, apresentam-se lutadoras e empreendedoras. De partilhar, também,
que no passado mês de maio, a Comissão de Coordenação da Região Centro (CCDRC) distinguiu as
Empresas-Gazela, empresas jovens que se posicionam de forma diferenciadora nos mercados onde
afirmam a sua competitividade e constroem sucesso a um nível mais acelerado que as restantes. Em Castelo
Branco foram identificadas duas Empresas-Gazela: a A. Matos Car Beiras e a Bring Focus. Nesse momento
e noutros ouvimos a Presidente da CCDRC referir que Castelo Branco é o melhor Município do país a
executar projetos no âmbito do Programa de Fundos Comunitádos Portugal 2020. Se analisarmos os
resultados, no final do primeiro semestre, em termos de execução dos municípios de fundos comunitários,
o Município de Castelo Branco, em termos de aprovação de projetos, ascende já a mais de dez milhões de
euros. Dizer-vos que olhando para a linha do interior de Viseu, passando pela Guarda, Covilhã, Fundão,
Castelo Branco, claramente o Município de Castelo Branco destaca-se do valor dos projetos aprovados em
termos de financiamento. Eu diria que se somarmos o bolo dos municípios que referi, mais de cinquenta por
cento do montante é aprovado para o Municipio de Castelo Branco. O Município e o seu Executivo continuam
atentos às oportunidades e a executar, de forma eficaz, os projetos financiados. Fazendo só aqui uma ponte
relativamente ao CEI

—

porque temos um empreendedor do CEI envolvido

Ata n.° 16/2018, de 20 de Julho

—,

deixar uma nota referente a
Página 6/21

.%Ç)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

uma banda de Castelo Branco que participou e venceu a final do concurso nacional Angra Sound Bay, naj”
—

ilha Terceira, em que participaram por volta das quarenta melhores bandas nacionais

—

e na qual se inclui

um dos nossos empreendedores da incubadora. Obrigada.’
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Público presente. Comunicação Social. Todos nós conhecemos a
estratégia de desenvolvimento que foi sufragada nas últimas eleições e que ela assenta em dois tipos de
investimento. O imateriaL.. E nós temos vindo a dar conhecimento aos nossos municipes do
desenvolvimento nas áreas da cultura, do desporto, da economia, entre outras. Mas, também, não nos
ficamos por aqui! Continuamos a investir no material e não é ‘coisa pouca’. Há obras estruturantes que não
descuramos e eu passo a elencar todas as obras que foram conclu idas até há pouco tempo, ou que ainda
estão em concurso: Construção da Pista de Karting, Igreja do Valongo, Requalificação da Alameda do
Cansado, Ampliação do Pavilhão Multiusos da Quinta Pires Marques, Casa Hipólito Raposo, Jardins e
Requalificação Ambiental do Barrocal, Requalificação Urbana da Área Envolvente à Metalúrgica, Reparação
da Escola Secundária Amato Lusitano, Construção do Aeródromo de Castelo Branco
Hangar e os seus acessos

—,

—

nomeadamente, o

Beneficiação e Conservação do Complexo Paço Episcopal de Castelo Branco,

Edificio do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares,
Remodelação do Serviço de Urgências da Unidade Local de Saúde, Parque Urbano do Montalvão,
Requalificação da Rua da Senhora da Senhora de Mércoles, Requalificação de Rua em Saízedas,
Requalificação do Bairro do Valongo, Requalificação de Arruamentos em Taberna Seca, Requalificação de
Arruamentos em Palvarinho, Requalificação de Arruamentos em Benquerenças de Baixo, Instalação do
Centro de Novas Oportunidades Sociais do Moinho Velho, Construção de Ligações Várias entre o Corredor
Urbano da Avenida do Empresário e a Área de Localização Empresarial, Requalificação e Arruamentos em
Sobral do Campo, Requalificação de Arruamentos em Lardosa. Portanto, temos aqui, de facto, obras
estruturantes que nos dão melhor qualidade de vida e que nos permitem desenvolver ações nas áreas da
cultura, do lazer, do desporto, etc. Nós não fazemos ‘só festa’, como alguns intitulam! Não. Nós fazemos
ações que são investimentos nas pessoas. É isso que nós sublinhamos. Queremos que Castelo Branco
tenha cada vez melhor qualidade de vida e que seja uma cidade de referência. Também, não fazemos só
‘obra’ na cidade, porque nós queremos que haja coesão no nosso território. Queremos que as pessoas
continuem no nosso território, nomeadamente, nas freguesias. Portanto, isto é só para referir que
continuamos empenhados em investir e que este investimento que eu acabei de elencar soma dezassete
milhões, quatrocentos e setenta e três mil oitocentos e noventa e seis euros e trinta e nove cêntimos. Que
não é ‘coisa pouca’! Tenho dito.”
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O Senhor Presidente: “Muito obrigado pelas intervenções dos Senhores Vereadores. Quanto aos
requerimentos e esclarecimentos apresentados, depois, com base na informação dos serviços a quem porei
essas questões, explicarei aquilo que houver para explicar.’
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

—

PER1000 DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

HASTA PÚBLICA

Venda de Terrenos. Lotes C2, C3, C17, C1B, C19 e C20. Quinta da Torre/Quinta do Chaparral em
Castelo Branco
A Câmara Municipal tornou pública, através do Edital n.° 44/2018, de 9 de julho, a venda em hasta
pública, por arrematação ao maior licitante, dos lotes de terreno 02, C3, 017, C18, 019 e C20 para
construção, sitos na Quinta da Torre/Quinta do Chaparral, em Castelo Branco, de harmonia com a
deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião de 06/07/2018. Lote C2, com a área de 420,00 m2,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14917, da freguesia de Castelo Branco e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n,° 9315/20081022, estima-se o valor base de
licitação em €55.400,00; Lote C3, com a área de 420,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
14918, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco
sob o n.° 9316/20081022, estima-se o valor base de licitação em € 55.400,00; Lote C17, com a área de
390,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14932, da freguesia de Castelo Branco e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9330/20081022, estima-se o valor base de
licitação em €56.900,00; Lote CIS, com a área de 405,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
14933, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco
sob o n.° 9331/20081022, estima-se o valor base de licitação em € 57.800,00; Lote C19, com a área de
405,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14934, da freguesia de Castelo Branco e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9332/20081022, estima-se o valor base de
licitação em €57.800,00; e Lote C20, com a área de 405,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
14935, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob
o n.° 9333/20081022, estima-se o valor base de licitação em € 57.800,00. As condições constantes do edital
são as seguintes: o montante mínimo de cada lance é de quinhentos euros; no ato da arrematação, os
adquirentes liquidarão 15% do valor da venda; e os restantes 85% serão pagos na data de celebração da
escritura de compra e venda que será realizada no prazo máximo de 90 dias”.
Ata n.° 16/2018, de 20 de Julho
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Posto a lanços, nos termos regulamentares, os Lotes 02, C3 e 017 foram retirados da licitação por não
se terem registado interessados. O Lote 018 foi arrematado pelo montante de € 57.80000, licitado por
representante da firma Espaços, Lda, número de identificação fiscal 507292073. O Lote 019 foi arrematado
pelo montante de € 57.80000, licitado por representante da firma Espaços, Lda, número de identificação
fiscal 507292073. O Lote 020 foi arrematado pelo montante de € 63.300,00, licitado por representante da
firma Espaços, Lda, número de identificação fiscal 507292073.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem
legalmente o substitua, para outorgar as respetivas escrituras de compra e venda referentes aos Lotes 018,
C19e 020.
Ponto 2— APROVAÇÃO DE ATA
Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 6 de julho de 2018 (ata n.°
15) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade,
Ponto 3

—

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa
Porproposta do SenhorPresidente, a Câmara Municipal deliberou, porunanimidade, transferiraquantiade
€1.360,69, para a Comunidade lntermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), correspondente à taxa de 15% de
comparticipação pública nacional, protocolada entre a Câmara Municipal de Castelo Branco e a CIMBB, em
30 de outubro de 2017, no âmbito da Rede Gateways.
Ponto 4—OBRAS MUNICIPAIS

Novo Parque da Cidade na Quinta do Chinco. Conta Final de Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3 318, de 13/07/2016, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestwturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401.°
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada do Novo Parque
da Cidade na Quinta do Chinco, adjudicada à empresa António Lopes Pina, Unipessoal, Lda. Os trabalhos
realizados totalizaram o montante de € 929.13065, mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos
a menos no valor de € 17.293,21, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao valor de adjudicação de
€946.423,86, mais IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada do Novo Parque
da Cidade na Quinta do Chinco, adjudicada à empresa António Lopes Pina, Unipessoal, Lda., realizada pelo
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montante de € 929.130,65, mais IVA à taxa legal em vigor, tendo-se registrado trabalhos a menos no valor
de € 17.293,21, mais IVA à taxa legal em vigor.
Ponto 5

—

ÁREA DE LocALIzAçÃo EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO

5.1. Constituição de Hipoteca sobre o Lote 83. Selfab— Comércio de Máquinas e Acessórios, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente, para deliberação da Câmara Municipal, a informação nY 3348, de
17/07/2018, do Departamento de Administração Geral sobre um requerimento apresentado pela firma
Selfab—Comércio de Máquinas e Acessórios, Lda, para autorizar a consUtuição de hipoteca sobre o Lote
83 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB), à entidade bancária Caixa de Crédito
Agricola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL. Da informação consta a seguinte proposta: “considerando que
nos termos do n.° 9 do artigo 47.° do Regulamento da ALE, a Câmara Municipal poderá renunciar ao direito
de preferência e ao direito de reversão e que tal disposição, pressupõe, a autorização da hipoteca pelo
Órgão Executivo que) para o efeito, deverá deliberar nesse sentido, permitindo assim a hipoteca sobre o
terreno, benfeitorias e melhoramentos das futuras instalações, reconhecendo-se a subsistência da hipoteca,
mesmo em caso de reversão.’
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a firma Selfab—Comércio de Máquinas e
Acessórios, Lda, constituir hipoteca sobre o Lote 83 da ALECB, pela entidade bancária Caixa de Crédito
Agricola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL.
5.2. Pedido de Autorização de Acolhimento Empresarial. Electro Albi, Lda. Climatização e
—

Energia Alternativas
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, a informação n.° 3 009,
de 03/07/2018, do Senhor Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa
Electro Albi, Lda. e cujo teor se transcreve: “A empresa Electro Albi, Lda.

—

Climatização e Energia

Alternativas, encontra-se instalada nos Lotes J2 e J3 da Área de Localização Empresarial de Castelo
Branco. A referida empresa vem solicitar autorização para o acolhimento temporário de uma empresa nas
suas instalações (Entrada n.° 5030, de 2018/06/1 3). Considerando que: a área de acolhimento restringe-se
a um pavilhão de 220 m2; já em 2008, situação semelhante, foi autorizada; esta possibilidade permite a
instalação de uma nova empresa, criação de postos de trabalho e consequente fortalecimento do tecido
económico local. Perante o exposto! é parecer que nada obsta a que se autorize o pedido formulado pela
empresa Electro Albi Lda., para que, nas suas instalações e a titulo temporário, possa ser desenvolvida a
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atividade da empresa Valtrans

—

7>
2-

Sociedade Transportadora, Lda., destinada ao armazenamento de gases

medicinais e dispositivos médicos.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 6— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

6.1. Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco. Participação Pública nos Termos
do n.° 2 do Artigo 88.° do Decreto-Lei nY 8012015 e Continuação do Procedimento de Revisão
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3 043, de 04/07/20181 da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares sobre a participação pública, nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do Decreto-Lei n.° 80/2015
e continuação doo procedimento de Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco. No
seguimento da exposição contida na informação, é feita a seguinte proposta: ‘propõem-se que em reunião
pública do Órgão Executivo sejam deliberados os seguintes procedimentos: remeter as participações
recebidas em sede de participação pública prévia ao urbanista responsável pela revisão do plano, via correio
eletrónico, para que a mesmas sejam analisadas no âmbito do respetivo procedimento; informar os
requerentes que as diversas participações recebidas em sede de participação pública prévia irão ser
remetidas ao urbanista responsável pela revisão do PGU, para que as mesmas sejam analisadas no âmbito
do respetivo procedimento, sugerindo-se uma comunicação oficiada com o seguinte teor: na sequência da
sua participação pública prévia apresentada no âmbito da Revisão do Plano Geral de Urbanização de
Castelo Branco, publicada através do aviso (extrato) n.° 7327/2018, no Diário da República, 2. série, n.°
104, de 30 de maio de 2018, informa-se V. Exa. que a mesma irá ser analisada pelo urbanista responsável
pela elaboração da proposta de Revisão do Plano. Mais se informa que, nos termos do artigo 89.° do
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, será realizado um novo periodo de participação pública, que terá
lugar quando a proposta de Revisão do Plano se encontrar em fase de conclusão e na mesma já estiverem
incluidos os pareceres emitidos pelas entidades externas ao Município, sendo que tal ato irá ser deliberado
em reunião pública do Órgão Executivo e publicitado nos termos do referido diploma legal, momento em que
terá oportunidade de analisar a proposta final do Plano (que estabelecerá já os parâmetros urbanisticos
aplicáveis a cada uma das categorias e subcategorias de espaços, designadamente os índice de ocupação
e utilização do solo) e apresentar uma nova participação se assim o entender por conveniente.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, depois de analisar as questões relacionadas com a
Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco. Participação Pública nos Termos do n.° 2 do
Artigo 88.0 do Decreto-Lei n.° 80/2015 e Continuação do Procedimento de Revisão, remeter as participações
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recebidas em sede de participação pública prévia ao urbanista responsável pela revisão do plano, via correio
eletrónico, para que as mesmas sejam analisadas no âmbito do respetivo procedimento.
Deliberou ainda, informar os requerentes que as diversas participações, recebidas em sede de
participação pública prévia, irão ser remetidas ao urbanista responsável pela revisão do PGU, para que as
mesmas sejam analisadas no âmbito do respetivo procedimento, e aprovar uma comunicação oficiada com
o seguinte teor: ‘na sequência da sua participação pública prévia apresentada no âmbito da Revisão do Plano
Geral de Urbanização de Castelo Branco, publicada através do aviso (extrato) n.° 7327/2018, no Diário da
República, 2. série, n.° 104, de 30 de maio de 2018, informa-se V. Exa, que a mesma irá ser analisada pelo
urbanista responsável pela elaboração da proposta de Revisão do Plano. Mais se informa que, nos termos do
artigo 89.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, será realizado um novo período de participação pública,
que terá lugar quando a proposta de Revisão do Plano se encontrar em fase de conclusão e na mesma já
estiverem incluídos os pareceres emitidos pelas entidades externas ao Município, sendo que tal ato irá ser
deliberado em reunião pública do Órgão Executivo e publicitado nos termos do referido diploma legal,
momento em que terá oportunidade de analisar a proposta final do Plano (que estabelecerá já os parâmetros
urbanisticos aplicáveis a cada uma das categorias e subcategorias de espaços, designadamente os índice de
ocupação e utilização do solo) e apresentar uma nova participação se assim o entender por conveniente.’
6.2. Processo LE-EDI 7112016. Beatriz Belo Calcinha. Castelo Branco. Pedido de Pagamento em
Prestações de Taxa de Legalização
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento, apresentado por Beatriz Nelo Calcinha, sobre um
pedido de pagamento em prestações da taxa de legalização de um anexo. No sistema de gestão documental
MyDoc, em 04/07/2018, os serviços deram a seguinte informação: “Encontra-se a decorrer o processo LE
EDI 71/2016, referente á legalização de um anexo, sendo a taxa prevista no regulamento e tabela de taxas
e outras licenças do município para a emissão do alvará de licença de construção de € 1.995,57. A
requerente foi notificada para efetuar o seu pagamento e que tinha que dar continuidade ao processo de
legalização, sob pena de ser promovido o procedimento de execução fiscal. Vem agora, requerer o
pagamento em 10 prestações alegando ‘que devido á idade e rendimento parco, não é possivel procederá
liquidação do valor pedido numa única prestação.’ Nos termos do n.° 7 do artigo 199 do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município o pagamento em prestações pode ser fracionado até ao
máximo de 3 vezes/meses, no entanto V. Exa. decidirá.”
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da taxa referente à legalização
de um anexo, processo LE-EDI 71/2016, no montante de €1.995,57, em prestações iguais, fracionadas pelo
período de três meses.
6.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Junho de 2018
Peío Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3 042, de 04/07/2018, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês de junho de 2018.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7—SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD0S DE CASTELO BRANCO

Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
7.1. Contraordenação n.° 912018. Hugo Alexandre Verissimo Geraldes. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 9/2018, 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 Municipio 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 alinea 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.° 9/2018, contra o arguido Hugo Alexandre
Verissimo Geraldes, com morada na Rua Nossa Senhora do Valongo, n.° 2B, r/c, 6000-377 Castelo Branco,
foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, aos 22 dias do mês de fevereiro, do corrente ano
de 2018, pelas 10:57 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados,
constatei, por inspeção no local, Rua Nossa Senhora do Valongo, n.° 2B, r/c, 6000-377 Castelo Branco, ter
o Sr. Hugo Alexandre Verissimo Geraldes, com residência na, Rua Nossa Senhora do Valongo, n.° 2B, r/c,
6000-377 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de reabertura n.°
240251 ao cliente n.° 609471, com a água fechada por falta de pagamento desde 27/12/2017, apresentando
a leitura de 95 m3, constatou-se no dia 22/02/2018, que a torneira de segurança encontrava-se aberta
indevidamente e o selo n.° 35454 de fecho de água violado, o contador apresenta a leitura de 108 m3.’ Pelo
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que ficou V. EX. indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 129 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 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; (
Devidamente
notificado para o efeito, por carta registada datada de 23 de fevereiro de 2018, o arguido não apresentou
.

qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Notícia, e provado pelos SMCB,
-

o local em apreço aquando da reabertura encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água
aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 27/12)2017, por falta de pagamento do aviso de corte n.°
205975, com o valor de 24.55 €, com data limite de pagamento, 18/1212017, rececionado no dia 27/11/2018
-

o contador apresentava a leitura de 95 m3; 3 Ao se efetuar um serviço de reabertura n.° 240251 no dia
22/02/2018, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n,° 35454, que é colocado por estes Serviços
-

quando executam a suspensão da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água
indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de 108 m3. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB
-

como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 09/2018. 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- O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilicito censurável, prevendo o
resultado ilícito da sua conduta como possivel, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de
forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. 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 a arguida ser notificada: de que a decisão se toma definitiva e exequível se
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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.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° ido artigo 91.0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo
Branco, aplicar a Hugo Alexandre Verissimo Geraldes, arguido no processo de contraordenação n.° 9/2018,
a coima de €250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 1 2,°, 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.
7.2. Contraordenação n.° 16/2018. João Manuel Torres Almeida. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 16/2018, 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 Municipio 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.° 16/2018, contra o arguido João Manuel Torres
Almeida, com morada na Rua Ruivo Godinho, n.° 20, r/c dto, 6000-275 Castelo Branco, foi instaurado o
processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 14 dias do mês de março, do corrente ano de 2018, pelas 11:34
H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário, destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no
local, Rua Ruivo Godinho, n.° 20, r/c dto., 6000-275 Castelo Branco, ter o Sr. João Manuel Torres Almeida,
com residência na, Rua Ruivo Godinho, n.° 20, r/c dto., 6000-275 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte
(s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de reabertura n.° 243935 ao cliente n.° 674621 ,coma água fechada
porfalta de pagamento desde 06/03/2018, apresentando a leitura de 23 m3, constatou-se no dia 14/03/2018,
que a torneira de segurança encontrava-se aberta indevidamente e o selo n.° 35866 de fecho de água
violado, o contador apresenta a leitura de 24 m3.’ Pelo que ficou V. ExY 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 Municipio de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2
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Página 15/21

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
série n.° 199 de 17 de outubro de 2016, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c)
Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água
e/ou de águas residuais urbanas; Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo
89°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, 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 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; (
Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 14 de
.

março de 2018, os SMCB não conseguiram notificar o arguido, recorreram à prestação da PSP que notificou
o arguido no dia 24/04/2018, 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 reabertura
-

encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi
suspensa 06/03/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 211212, com o valor de 18.38 €, com
-

data limite de pagamento, 23/02/2018, rececionado no dia 05/02/20180 contador apresentava a leitura de
23 m3; 3-Ao se efetuar um serviço de reabertura n.° 243935 no dia 14/03/2018, para a morada em apreço,
foi detetado que o selo n.° 35866, que é colocado porestes Serviços quando executam a suspensão da água
porfalta de pagamento) se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a
leitura de 24 m3. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do
-

auto de vistoria n.° 16/2018. 2- Segundo o artigo 57° do Regulamentodos Serviços de Abastecimento Público
de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo
Contador. 1.0 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 O 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 do dolo. 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. Vereadorcom 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 exequivel 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
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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
Branco, aplicar a João Manuel Torres Almeida, arguido no processo de contraordenação n.° 16/2018, 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
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.8 Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
Ponto 8—PATRIMÓNIO

8.1. Cedência Graciosa de Parcela de Terreno. Bairro do Valongo, Caminho Seis, Quinta Quarta
Direita, em Castelo Branco. Pedro Miguel Marques Delgado e Outra
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 8, de 10/07/2018, da Divisão de Urbanismo e Obras
Particulares, com a entrada n.° 3328, no programa informático de gestão documental MyDoc, concernente
á seguinte cedência graciosa: “Foi condicionante do licenciamento da construção de uma moradia, sita no
Bairro do Valongo, Caminho Seis, Quinta Quarta Direita (parte) em Castelo Branco, a cedência gratuita,
para o alargamento da via pública, bem como a colocação do lancil e pavimentação do passeio em toda a
sua extensão confinante com a via publica com a largura de 1.50 m, de uma parcela de terreno com a área
de 107,20 m2 do prédio inscrito na matriz predial 7534 e descrito na conservatória do Registo Predial de
Castelo Branco sob o n.° 6407/20001222. Todos os trabalhos da área de cedência serão suportados pelo
próprio e terão de estar concluídos aquando do pedido de emissão/autorização de utilização. Assim, deverá
a Ex.ma Cãmara deliberar sobre a aceitação da doação, e dar poderes ao Sr. Presidente ou quem
legalmente o substituir para outorgar a respetiva escritura.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33.°da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, aceitar a cedência graciosa, por Pedro Miguel Marques Delgado e Outra, da
área de 107,20 m2 do prédio inscrito na matriz predial 7 534 e descrito na conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 6407/20001222, localizado no Bairro do Valongo, Caminho Seis, Quinta Quarta
Direita (parte) em Castelo Branco, para alargamento da via pública, colocação do lancil e a pavimentação
do passeio em toda a sua extensão.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
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8.2. Obras Literárias Patrocinadas pelo Município

8.2.1. Atribuição de Preço à Obra Amor, Única Chama Francisco Simões: Catálogo
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3135, de 06/07/2018, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de € 25,00, à obra literária patrocinada pelo Município, Amor, Única Chama
—

Francisco Simões: Catálogo, edição 2018.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de €25,00 à obra literária patrocinada

pelo Município, Amor, Única Chama

—

Francisco Simões: Catálogo, edição 2018.

8.2.2. Preço da Obra Cem Poemas de Morrer de Amor (Edição Especial com Caixa e Serigrafia).
Retificação de Deliberação da Câmara Municipal do dia 1610312018 (Ponto 5.2. Atribuição
de Preço a Obras Editadas com o Patrocínio do Município, da Ordem de Trabalhos)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3136, de 06/07201 8, da Biblioteca Municipal, cujo
texto se transcreve: “Considerando que na proposta de atribuição de preço à obra patrocinada pela Câmara
Municipal de Castelo Branco Cem Poemas de Morrer de Amd’, da autoria de Gonçalo Salvado, aprovada
em sessão camarária de 16 de março do corrente, não foi tido em conta o valor artistico da serigrafia do
conceituado escultor Francisco Simões que a acompanha, propõe-se que à serigrafia seja atribuido o preço
de 180,00 Euros (cento e oitenta euros), sendo oferecida conjuntamente com esta a obra referida, na sua
edição especial com caixa, A edição normal da obra em causa continuará a ser vendida ao preço proposto
e aprovado de 13,00 Euros.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar o preço aprovado de € 19,00, por deliberação
tomada sobre o Ponto 5.2. Atribuição de Preço a Obras Editadas com o Patrocínio do Município, da Ordem
de Trabalhos da reunião do dia 16/03/2018, para venda ao público da obra Cem Poemas de Morrer de Amor
(Edição Especial com Caixa e Serigrafia), alterando-o para o preço de € 180,00, de modo a ser tido em
conta o valor artistico da serigrafia do conceituado escultor Francisco Simões que a acompanha.
Ponto

9

—

CONTABILIDADE

9.1. 10.a Alteração ao Orçamento e 11? à Grandes Opçães do PIanoI2Ol8

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 10.6 Alteração ao Orçamento e a 11.6 às Grandes Opções do
Plano/2018, respetivamente, nos valores de € 190.000,00 e €456.600,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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9.2. 11.a Alteração ao Orçamento e 12.a à Grandes Opções do Planol2Ol8
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 1 1.a Alteração ao Orçamento e a 12.a às Grandes Opções do
Plano/2018, respetivamente, nos valores de € 60000,00 e € 150.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 10— DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Transdev Interior, SA. Revisão ao Tarifário 2018
Pelo Senhor foi presente, para conhecimento, um ofício, datado de 9 de julho de 2018, da Transdev
Interior, SA, substituindo a sua comunicação deis de dezembro de 2017, exarado com o seguinte teor: “nos
termos do n.° 2, do Despacho Normativo n.° 21 -N201 7, de lide dezembro, dos Ministérios das Finanças, do
Planeamentoedaslnfraestruturasedo Ambiente, e em conformidade com o disposto na alínea a), do n.° 1,
daquele Despacho Normativo e tendo em conta as determinações da AMT, informamos que colocaremos em
vigora partir de ide agosto de 20180 tarifário revisto de acordo com a tabela em anexo a qual solicitamos a
vossa validação. Tarifário revisto. Bilhete simples: Escalões 29 a 32 km e 45 a 48 km; Meio bilhete simples:
Escalõesi5ai6km,l7ai8km,21a22km,29a32km,37a40km,45a48km,49a5okmeapartirdos50
km; Assinaturas de linha mensais para 44 viagens: Escalão 45 a 48 km; Pré-comprados de 10 unidades
para carreiras não automatizadas: Escalões 29 a 32km e 45 a 48km.” Os documentos presentes são dados
como reproduzidos, ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 11

—

DIÁRIO DE TEsOuRARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 19 de julho:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€28.672.219,64
€298.613,58

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III

—

PERÍODO DE INTERVENÇÁO 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 Luís Vicente Barroso para colocar ao Senhor Presidente algumas questões relacionadas com
a zona envolvente ao Largo da Estação. Para quando o desvendar do mistério da estátua de Amato
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Lusitano? Quando serão retiradas as baias da rotunda da estação? Quando será colocada uma passadeira
para os peões atravessarem, com alguma segurança, da estação para o novo jardim? Terá a Rua Diogo da
Fonseca, depois da rotunda das chaminés, dois sentidos? Na rua que liga o novo jardim às Palmeiras, via
Barrocale discoteca Alternativa, existiu a preocupação dos lugares de estacionamento para os automóveis,
mas faltaram os passeios para as pessoas, levando esta a utilizar, com todos os perigos daí resultantes, a
estrada: houve esquecimento dos engenheiros da obra ou mais uma vez os carros são mais importantes
que as pessoas? Os barracões junto ao condominio fechado: são da Cãmara Municipal e, se são, porque
ainda não foram destruidos para arejar aquela zona? A discoteca Alternativa: tem licença de funcionamento
em dia, cumpre o regulamento de abertura e encerramento em vigor, o regulamento do som está a ser
respeitado? Para terminar, sugeriu que no novo jardim pudesse ser projetada uma pérgula de forma a
minimizar o calor de quem possa vir a querer usufruir do espaço e agradeceu a sua intervenção. Interveio,
ainda, Alice Jones, moradora na Quinta das Pedras, para trazer à atenção do Executivo, mais uma vez,
segundo as suas palavras, a condição irregular dos passeios naquela zona, motivada pela ação das raízes
das árvores. Referiu ainda um buraco que continua portaparhá mais de um ano e das várias queixas que os
moradores já apresentaram, inclusive, nos Serviços Municipalizados. Referiu a sua falta de mobilidade e a
dos seus vizinhos —já idosos—, e que aqueles desarranjos no pavimento lhes causavam grandes dificuldades
de locomoção. Ainda, questionou o Senhor Presidente sobre qual iria ser a utilização a dar às instalações
da antiga associação da Quinta das Pedras, GUIRQP, que estavam muito degradadas. Sobre aquelas
instalações a senhora disse saber que tinham sido doadas pela autarquia ao Desportivo de Castelo Branco
e confessou-se preocupada pelo desassossego que tal doação poderia vir a trazer aos moradores daquele
bairro. Queixou-se que as instalações estavam a ser usadas por pessoas com desrespeito pelo em horário
de descanso das pessoas 22 horas até, muitas vezes, às 3 horas da manhã—, que várias vezes já tinha
—

sido insultada e injuriada e que a ação policial, quando chamada, se tem vindo a verificar inócua. Sobre a
doação ao Desportivo de Castelo Branco, a municipe perguntou se iriam colocar lá um bar e até que horas
é que iria funcionar. O Senhor Presidente esclareceu que a zona da metalúrgica estava praticamente pronta
e que faltava a definição de uma data para começar a ser utilizada, Referiu que o projeto iria beneficiar a
cidade com mais uma zona verde e que o aumento dessas zonas era um dos objetivos da Câmara Munícipal.
Confirmou a aquisição de todos os barracões menos um que pertence ás lnfraestwturas de Portugal, SA,
—

cuja compra está a ser ultimada

—

e que naquele espaço será prolongado o passeio e feito um

estacionamento. Quanto a Ahce Jones, o Senhor Presidente disse que a tinha ouvido com muita atenção.
Lembrou-a do dia em que lhe telefonou e esteve a falar com ela à sua janela e lhe explicou que aquelas
instalações idam ser requalificadas porque não tinham dignidade e que ali passada a funcionar a sede do
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Desportivo de Castelo Branco, uma vez que o GUIRQP já não existia, de forma a que aquele espaço
pudesse funcionar sem os problemas causados por utilizações indevidas. Disse que naquela altura tinha
falado) também, com outros moradores da Quinta das Pedras e lhes explicou isso. Referiu-lhes que, dada
a fragilidade da estrutura da construção existente, vai ser feita uma construção de raiz no mesmo espaço e
que o processo só seria iniciado após a retirada do espólio do GUIRQP, assim como tinha sido acordado
com os membros daquela associação extinta. Informou que as instalações passariam a estar providas de
balneários e seriam utilizadas pelas equipas de formação do Desportivo. Explicou que todas as sedes dos
clubes têm um bar que não vai ter utilização exterior. Com aquelas reformas, o Senhor Presidente confessou
estar convicto de que a Quinta das Pedras ganhará mais vida’, com mais pessoas que utilizar aquele espaço
de forma cordata e com maior qualidade. Referindo-se ao buraco, disse que iria transmitir essa situação aos
Serviços Municipalizados. A D. Alice Jones, referiu, ainda, que tinha sido discutido, na Assembleia da
República, que as Câmaras iriam ser subsidiadas para ajudar as pessoas a esterilizar os seus animais de
companhia, para evitar a sua proliferação. A munícipe quis saber se isso era mesmo verdade. O Senhor
Presidente respondeu que não tinha conhecimento dessa situação mas informou a munícipe que a autarquia
tem a funcionar um centro de recolha oficial de animais abandonados e que, recentemente, se tinha
candidatado a um apoio para melhorar a disponibilização desse serviço à comunidade.
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 Cãmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em mínuta, 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 10horas,
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 Cãmara
O Secretário
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