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ATA N.°8
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
Câmara Municipal reuniu publicamente por convocatória ordinária sob a Presidência do Senhor VicePresidente José Augusto Rodrigues Alves e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge
Manuel Carrega Pio, Clâudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Manuel Lista Semedo,
Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia não esteve presente por se encontrar em serviço
oficial.
O Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do
Partido Socialista, esteve presente na reunião, nos termos do artigo 78.° e do n.° 1 do artigo 79.° da Lei nY
169/99, de 18 de setembro.
A reunião foi secretariada pelo Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos,
Roberto Antônio Reixa Nabais.
ABERTURA DE REUNIÃO

Pelo Senhor Vice-Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara
Municipal a tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERiODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vice-Presidente deu inicio ao período antes da ordem do dia.
O Senhor Vice-Presidente: “Bom dia Senhoras Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores
Funcionários da Câmara Municipal de Castelo Branco, Órgãos de Comunicação Social. Público presente.
Bem-vindos a mais esta reunião pública do Executivo da Câmara Municipal de Castelo Branco. Vou falar
hoje do carnaval. No dia um de março de 2019, realizou-se o desfile das crianças com a participação de
toda a comunidade educativa e, quero dizer-vos, que de ano para ano melhora a qualidade, a excelência,
a imagem e isso é sinal da proatividade de todos os que estão envolvidos nesta matéria e as nossas
crianças como principal enfoque. Todas as escolas, todos os agrupamentos, todas as instituições privadas
e particulares do nosso concelho estiveram presentes. Participaram no desfile mais de três mil e duzentas
crianças, que é um número extremamente significativo. A dimensão e a organização estiveram bem
patentes neste desfile, A alegria contagiante das crianças, associada a toda a envolvência das figuras de
Walt Disney

—

que acompanharam todo o desfile e que no final presentearam as nossas crianças com um
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décor relativo a essas figuras

—I

às quais as nossas crianças estiveram demasiadamente atentas, o que é

bom, é sinal de alguma atenção das nossas crianças por estas figuras que nos dias de hoje estão a ser
um pouco ultrapassadas. Ainda bem que fomos buscar as figuras de Walt Disney. Pelo menos são figuras
que imprimem algum descanso nas nossas crianças. Também, no desfile do dia três de março, as
freguesias e associações do nosso concelho, mais uma vez participaram neste desfile. Foram mais de mil
e duzentos figurantes. Os temas foram criativos, houve cor, música, dando ao evento uma qualldade mais
uma vez extraordinária e, quero dizer-vos, que a imaginação não tem limites. Tivemos muito público a
assistir, este ano com uma melhoria significativa, a introdução das bancadas que, evidentemente, deram
outro conforto a quem conseguiu estar nelas. Estamos sempre atentos para melhorar, quer um desfile,
quer outro. De ano para ano vamos sempre introduzindo algumas alterações que acabam por ser
mecanismos reguladores, no sentido de melhorar o carnaval de Castelo Branco. Neste desfile tivemos a
introdução de um grupo de samba. Evidentemente que o samba é brasileiro, o carnaval tem também uma
grande predominância de samba e nós fomos buscar essa figura para preencher com alegria, com
satisfação, imprimindo ao evento uma qualidade melhorada. Vamos sempre melhorando, como disse, e
isso é aquilo que nós fazemos na Câmara Municipal de Castelo aranco. Quero também agradecer, em
nome do Senhor Presidente da Câmara, a todos os envolvidos, quer num, quer noutro desfile, sem
esquecer os funcionários da Câmara Municipal de Castelo Branco, que tiveram um papel preponderante,
quer na organização, quer no acompanhamento, quer no apoio que deram a estes dois eventos. A todos
muitos parabéns, em nome do Senhor Presidente da Câmara.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Muito bom dia para todos vocês. Ex.mo
Senhor Presidente em exercício de funções. Ex.mos Senhores Vereadores. Um cumprimento também
i

muito especial para todos os técnicos deste Municipio, um cumprimento que também é extensivo a todos
aqueles nossos Concidadãos que resolveram, por bem, também juntar-se a nós. Finalmente, saudar a
Comunicação Social. Eu também me quero associar e felicitar, por aquilo que foi a festa do carnaval em
Castelo Branco. Parece-me que, quer o desfile das escolas, quer depois o próprio desfile do dia três de
março, vem um pouco em linha daquilo que tem sido feito de alguns anos largos a esta parte, mas
também não deixo de registar que tem acontecido uma ou outra melhoria que eu vou assinalando e, em
particular, aquela que me diz mais respeito, porque durante alguns anos eu próprio também estava
envolvido enquanto responsável de escolas e no que diz respeito à organização, quando as crianças
chegam ali ao largo é onde eu noto a melhoria mais significativa. Dito isto, eu queria agora trazer para a
coação um assunto que acho que é da maior importância para aquilo que é o futuro de Castelo Branco e
para aquilo que quererá no futuro projetar e afirmar. É um assunto relativamente recente e tem a ver com
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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o ensino superior. Eu diria que é consensual e unânime, afirmar que o Instituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB) é de facto uma instituição fundamental, quer sob um ponto de vista do desenvolvimento
local, quer sob um ponto de vista do desenvolvimento regional. Ele é uma força indutora, claramente, do
conhecimento e da inovação, fatores que no futuro, se é que não o são já no presente, são claramente
diferenciadores, É uma insfituição que é das mais determinantes para poder atrair e fixar jovens, em
particular na nossa cidade e no nosso concelho. Tem um papel impar na nossa cidade. Um dos problemas
mais sérios do ensino superior e isto também é relativamente consensual
—

—,

tem a ver com a inexistência

de camas em número suficiente para aqueles alunos que são deslocados. Para termos uma ideia, em
Portugal continental só há camas para 12% dos estudantes que estão deslocados e isto tem um encargo
muito significativo para as familias. Eu diria, até como pai de dois alunos

—

um deles jà terminou

—

que

frequentam o ensino superior, que a questão do alojamento é o fator que pesa mais no orçamento familiar
quando um filho sai de casa e vai estudar para fora. O atual Governo, para fazer lace ou para tentar
minimizar este problema, criou um plano de alojamento para estudantes do ensino superior que deu a
conhecer através do Decreto-Lei n.° 30/2019, de 26 de fevereiro. Eu trago aqui comigo alguns dados, que
são importantes... São dados do Jornal Público... Há aqui um dado, que não é coincidente com outro
dado, no que diz respeito ao Politécnico de Castelo Branco e que o Senhor Presidente do IPCB deu
aquando da sua tomada de posse. Mas por uma questão de coerência... Porque depois também direi
outros números de que tive como fonte o Jornal Público e o Jornal de Notícias... Então eu passo a fazer
mençâo a eles. Estudantes deslocados face ao total de alunos inscritos nas instituições de ensino
superior. No caso da Beira Baixa, este número não é coincidente, porque o Senhor Presidente do
politécnico, na tomada de posse, falou que havia 70% dos alunos inscritos no politécnico que eram
deslocados e no caso concreto do Jornal Público faz alusão a 68%. No caso do Alentejo central, temos
64% de alunos deslocados. Nas Beiras e Serra da Estrela

—

que é a Universidade da Beira Interior (UBI)

conjuntamente com o Instituto Politécnico da Guarda, temos 63% por cento de alunos deslocados, Em
Trás-os-Montes, 58%, no Alto Alentejo, 47%, no Baixo Alentejo, 47% e, finalmente, em Viseu, 43%. Eu fui,
mais uma vez, é esta a minha linha de raciocinio, buscar os dados de todas as instituições e de todos os
territórios do interior do país. Face a estes dados de alunos deslocados, eu diria que quem mais precisa de
novas camas é, claramente, Castelo Branco porque, de todas as instituições do interior, é aquela que tem
mais alunos deslocados. Pois bem, de acordo com dados do Jomal Público, do Jornal de Noticias, face ao
decreto-lei que já fiz menção, quem se apresenta com mais novas camas é o concelho de Vila Real, com
275; em segundo lugar, vem o concelho de Évora, com 186; em terceiro, Viseu, com 169; em quarto,
Bragança, com 100 novas camas; em quinto, Podalegre, com 80 novas camas; em sexto, a Guarda, com
Ata n.° 8/201 9, de 15 de Março
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52; em sétimo, Seja, com 30; e, em Castelo Branco, 20 novas camas. Para termos aqui, também, um
termo de comparação, só no caso concreto da Covilhã vão ter 220 novas camas. Repito: Castelo Branco
tem 20, a Covilhã 220. Este eu acho que é um assunto que deve merecer a nossa preocupação, de todos,
porque é um assunto determinante para que o politécnico, também por esta via, mas não só, aumente o
seu fator de atratividade de forma mais significativa. Eu não tenho a mais pequena dúvida de que, quando
uma família

—

conjuntamente com um jovem que decide ir para o ensino superior

—,

em igualdade de

circunstãncias, este fator pode ser claramente diferenciador. A questão que eu lançava ao Senhor
Presidente em exercício de funções era: esta situação não preocupa o Executivo socialista...? E o que é
que terá feito, eventualmente, este Executivo e em particular o Senhor Presidente da Câmara, que não
está hoje presente, que procedimentos é que teve junto da Administração Central com o intuito de evitar
esta situação? Francamente, é uma situação que me preocupa deveras, que eu não me acomodo e, na
medida do possível, eu tentarei denunciá-la. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Bom dia Senhor Presidente em exercício de
funções. Senhoras e Senhores Vereadores. Funcionários da Autarquia. Comunicação Social. Público em
geral. Hoje quero falar sobre a Cultura Desportiva da cidade e do concelho de Castelo Branco. Como
sabemos, ao longo dos últimos anos, têm sido construídas várias infraestruturas de suporte e outras foram
melhoradas para a prática do desporto, sendo financiadas ou apoiadas, na sua maioria, pela autarquia e
posso enumerar algumas delas, tais como a pista de atletismo, o skate park, as piscinas cobertas, as
ciclovias, o kartódromo (que está em curso), os três campos de futebol sintéticos na zona lazer, obras no
campo do Valongo, melhoramentos em vários parques desportivos em algumas aldeias, os campos de
ténis, entre outros... Para além disto, temos inúmeras associações na cidade e no concelho ligadas ao
desporto que utilizam estas infraestruturas e são apoiadas financeiramente através de atribuição de
subsídios ao longo do ano, ou anos, para a realização de atividades ou por celebração de protocolos e
também posso enumerar algumas delas, como Sport Benfica e Castelo Branco, Clube Desportivo Alcains,
Associação Desportiva e Recreativa do Retaxo, Associação Cultural e Desportiva da Carapalha, Escuderia
de Castelo Branco, Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança, Clube Desportivo e Recreativo de
Escalos de Cima, Associação Recreativa e Cultural do Bairro do Valongo, Desportivo De Castelo Branco,
Associação Desportiva Albicastrense, Associação de Karaté Wado de Castelo Branco, Casa do Benfica
em Castelo Branco, Albigym, Associação do Bairro do Cansado, Núcleo Sportinguista de Castelo Branco,
Associação de Escola de Judo Ana Hormigo,.. E podia enumerar muitas mais porque são muitas mais. Ou
seja, não é por falta de investimento camarário que não temos uma agenda desportiva. Desde o início do
nosso mandato que a câmara já subsidiou a componente desportiva com mais de um milhão de euros.
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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Pois bem Senhor Presidente em exercício de funções, posto isto quero-lhe colocar algumas questões que
gostava de ver esclarecidas. A primeira é se a autarquia tem ou não um plano desportivo para a cidade,
envolvendo com isso o concelho? Se tem, quais são as linhas orientadoras desse plano? A segunda que
lhe queria colocar: temos ou não uma agenda desportiva que é organizada e principalmente planeada pela
Autarquia? Isto para se evitar fins-de-semana sem qualquer evento e outros com vários eventos em curso
e não me venham dizer que a responsabilidade é das associações depois do investimento que é feito pela
autarquia. Também quero questionar: já foi feita alguma prova de relevo no Skate Park (sendo
considerado um dos maiores da Europa) e na Pista de atletismo? E, por fim, não colocando qualquer
modalidade de parte, questiono se a autarquia vai apostar em concreto num desporto para que este venha
a ser uma referência a nível nacional, assente na nossa cidade de Castelo Branco? Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo: Bom dia a todos os presentes.
Senhor Presidente em exercício. Senhores Vereadores. Funcionários da Câmara, Munícipes.
Comunicação Social. É com muito gosto que estou aqui. A minha intervenção vai ser, sobretudo, focada
na área que me é mais próxima, a área cultural. Vou fazer um brevíssimo mosaico daquilo aconteceu nos
últimos tempos, enquadrado num principio de que a programação cultural é um dos vetores da política
cultural da Câmara Municipal, e sendo um vetor não pode ser entendido como uma unidade avulsa, com
atividades que são planeadas avulsamente. Desde logo, duas carateristicas muito importantes se
destacam, uma delas a questão da densidade da oferta. É muito importante que a densidade seja
constante, no sentido de abranger diversos patamares, não só no gosto dos públicos, mas também na
diversidade das áreas artísticas e naquilo que são as abordagens, umas mais contemporâneas, outras
mais clássicas ou tradicionais. Cremos que, nesse sentido, o trabalho de programação tem sido feito... Ele
procura, diria mesmo, com algum sucesso, abranger todas essas áreas, tentando não deixar aquilo que
são ‘fatias’ da população e daqueles que nos visitam

—

os turistas e as pessoas que procuram a nossa

cidade especificamente por causa das iniciativas culturais—, procurando não deixar ninguém de fora. Muito
recentemente, destacámos a figura de António Fada de Vasconcelos. A nossa cidade, em termos de
património imaterial, de personalidades que se destacaram a nível nacional e internacional, é uma cidade
sempre à procura de desenvolver aqueles que são os nomes mais importantes na história. Claramente, o
caso de João Roiz de Castelo Branco, o poeta, é um nome que tem vindo a merecer, de uma forma
crescente, o destaque e o impacto e o conhecimento transnacional ultrapassa também a nossa fronteira,
—

o caso, obviamente, de Amato Lusitano. António Faria de Vasconcelos é um daqueles nomes que, embora
tenhamos uma escola com o seu nome
Educação também com o seu nome
Ata n.° 8/201 9, de 15 de Março
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—

temos uma rua muito importante junto à Escola Superior de

mas é um nome que procura ainda uma afirmação junto da
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comunidade. Muito recentemente, uma parceria de várias entidades

—

e é muito importante destacar que

foi um trabalho que não foi exorado por parte da autarquia, teve a colaboração da junta de freguesia, do
Instituto Politécnico de Castelo Branco e também da Associação Hisculteduca

—

resultou em dois dias de

homenagem... No fim de contas, colocar na agenda local e cremos, também, na agenda nacional, o nome
de Antônio Faria de Vasconcelos. Houve uma dimensão cientifica, com um dia inteiramente dedicado a
comunicações, a conferências, sobre a vida e a obra de António Fada de Vasconcelos. Tivemos também
um momento muito importante no dia seguinte, no dia dois de março, com o lançamento das atas dos
últimos encontros que se tinham realizado também aqui em Castelo Branco, em tomo de Fada de
Vasconcelos. Esse momento foi um momento particularmente importante. Mas eu gostava de destacar o
esforço que foi desenvolvido pelos serviços da autarquia para conseguirmos algo que nos parece
realmente muito importante: a trasladação do corpo de António Fada de Vasconcelos, que estava em
Lisboa, e que veio juntamente com aquela que foi a sua última esposa e também a sogra, e que neste
momento se encontram no cemitério, devidamente identificados. Portanto, é um monumenlo de
homenagem que vai perdurar. O regresso, no fim de contas, de Faria de Vasconcelos à nossa cidade. Um
último destaque, em relação a esta atividade: a presença da família, sobretudo os netos. Foi realmente
muito emocionante, foi particularmente impactante, digamos assim, no sentido de que eles não têm uma
presença muito forte na nossa comunidade e o facto de estarem presentes e a forma como o fizeram um
—

dos netos fez um discurso muito emotivo pelo facto de Castelo Branco se ter lembrado desta forma de
António Faria de Vasconcelos

—,

eu creio que é realmente um momento importante. Gostava de destacar,

muito rapidamente, mais alguns elementos da nossa atividade cultural. Leitura para Todos, uma iniciativa
da Biblioteca Municipal de Castelo Branco, que está a levar até às freguesias, quer junto das escolas, quer
nos lares de terceira idade, nos centros de dia, contadores de histórias. Estamos a falar de mais de dez
sessões realizadas junto destas comunidades: Benquerenças, Taberna Seca, Escalos de Baixo, Alcains,
Freixial do Campo e Escalos de Cima. A promoção da leitura, através da presença de contadores de
histórias dos mais destacados que se encontram em Portugal. A continuação do programa Por Terras de
Xisto e Granifo, muito importante no sentido de levar até às nossas comunidades, nas freguesias,
momentos não só de conhecimento daquilo que são as práticas artisticas, mas também de um momento
diferente, geralmente ao fim-de-semana. Aconteceu muito recentemente em Lardosa, Almaceda, Santo
André das Tojeiras e Louhçal do Campo, com a presença da Orquestra Viola Beiroa e, também, do Trio
Castra Leuca, que é um trio que está neste momento a emergir, está a gravar um disco e é mais um grupo
que se está a dedicará música tradicional, gravando um disco que dentro de pouco tempo vai ser lançado.
Gostava ainda de destacar aquilo que são, às vezes, as linhas condutoras de uma programação que
Ata n.° 8/201 9, de 15 de Março
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depois procura outras linhas de leitura. Não sei se deram conta, mas nos últimos tempos tivemos em
Castelo Branco um leque de cantoras absolutamente extraordinárias, ou seja, a voz no feminino. Um tema
que é extremamente importante e que tem sido destacado nos últimos tempos, não só pela questão da
igualdade, do destaque da presença da mulher nas instituições. A voz no feminino é algo também muito
valorizado na programação e se repararem, desde dezembro até muito recentemente, passaram em
Castelo Branco: Cristina Branco, Teresa Salgueiro, Carminho, Selma Uamusse
1

uma ilustre

—

desconhecida que preenche também um dado muito importante que é a comunidade africana negra ou
mulata, mas também os portugueses brancos que viveram em África e que sentem que qualquer artista de
raiz africana, quando toca ou canta em Castelo Branco, está em contacto, no fim de contas, com a sua
memória, que passa a ser uma memória coletiva... Selma Uamusse é uma moçambicana que representa
exatamente essa dimensão. Já agora, Selma Uamusse, passado pouco tempo fez parte do júri do festival
da canção. Sara Tavares esteve muito recentemente, também, em Castelo Branco, Há três semanas. E
finalmente, agora no sábado passado, a Luisa Sobral. Portanto, uma série de vozes absolutamente
extraordinárias, em termos daquilo é o impacto na vida artística portuguesa que me parece muito
importante. Mais duas notas finais. A RTP Antena 2 esteve muito recentemente em Castelo Branco,
exatamente por aquilo que consideram a qualidade da programação ao nível da música erudita e ás vezes
também do jazz, mas neste caso da música erudita. Estamos a falar da presença de um dos maiores
contratenores da atualidade, um músico internacional, Carlos Mena, que esteve em concerto no Centro de
Cultura Contemporânea. Nunca será demais dizer, é um auditório que merece a visita de todos, porque
tem uma acústica absolutamente excecional. Os músicos atestam essa qualidade. Este concerto foi
gravado para posterior difusão pela Antena 2, assim como também um concerto que foi realizado na Igreja
de Santo António. Uma preocupação da autarquia, da sua programação, no sentido de descentralizar os
locais dos concertos. Nós temos aqueles que são os auditórios mais habituais, mas depois também
procuramos criar, não vou dizer animação, mas criar uma dinâmica própria em outros locais. A Igreja de
Santo António é exatamente um desses locais. Também, muito recentemente, Vincent Davi

—

é um nome

que provavelmente não vos dirá assim muito, mas é um dos maiores saxofonistas da atualidade—, passou
em Castelo Branco quatro dias e esteve a fazer uma coisa extraordinária... Vieram músicos de todo o
pais... E esses músicos de todo o pais, vieram fazer o quê? Vieram fazer uma workshcp com ele... Mais
uma vez a dimensão pedagógica, a dimensão de aproximação, não só á nossa comunidade, á Esart e ao
conservatório, em primeira linha, mas depois, também projetado para fora, vieram alunos de muitas
i

escolas do pais. Hoje mesmo estreia Grão

—

Estórias de Criação, pela Pé de Pano, associação cultural. A

força dos nossos criadores, algo extremamente importante, não somos só importadores de dinàmicas
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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culturais e artísticas, mas somos também impulsionadores de dinâmicas que são nossas. A associação Pé
de Pano, é uma das associações apoiadas pela autarquia. Ela vai desenvolvendo um trabalho que, por
exemplo, com um dos seus projetos, Danças a Nascer, percorreu quase todo o pais e hoje, às vinte e uma
e trinta, vai estrear a sua nova criação: Grão

—

Estórias de Criação. Eu creio que, com este mosaico que

eu procurei mostrar da forma mais sucinta possivel, pudemos ter aqui um condensado daquilo que é, pelo
menos, uma das vertentes da política cultural que me parece extremamente significativa.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Bom dia. Senhor Presidente em exercicio
de funções. Senhoras Vereadoras. Senhores Vereadores. Técnicos da Câmara Municipal. Concidadãos
aqui presentes. Cara Comunicação Social. A temática que aqui trago hoje tem a ver com a área do
emprego dos jovens e da empregabilidade. Trata-se de uma temáUca que nos é muito cara, que
entendemos que é estruturante naquilo que é o desenvolvimento económico e social do nosso concelho e,
como tal, estas temáticas devem ser colocadas com seriedade e responsabilidade. Isto vem a propósito de
um artigo que saiu esta semana num jornal e que me merece aqui algumas observações, com todo o
respeito pelos profissionais da comunicação social, obviamente. Nesse artigo, é referido, em destaque de
primeira página, que Castelo Branco

—

e isto sem aspas

—

só oferece aos jovens de Castelo Branco

empregos em cail centers e em grandes superficies comerciais. Parece-me uma expressão estranhamente
redutora. Não podemos, na minha opinião, afirmar que em Castelo Branco só existem ofertas de emprego
em contact centers e grandes superfícies comerciais. Além de ser um artigo que destaca uma realidade,
que nem se quer, depois, é condizente com a análise global do artigo, também coloca uma ou duas
questões que merecem também o meu reparo. Anuncia taxas sem qualquer tipo de comparação. Anuncia
uma taxa de 28% para desemprego jovem, quando, por acaso, na região centro é 30%; ou seja, Castelo
Branco assume um valor inferior à media da região centro... Além de outras imprecisões relacionadas com
as tendências de emprego: de 2017 para 2007, quando se fala no aumento do desemprego com
habilitação superior, é exatamente o contrário, há um decréscimo do desemprego dos inscritos nos centros
de emprego com habilitação superior. É uma temática de tal forma importante, que é importante
percebermos como é que uma temática destas deve ser analisada, porque, olhando para a realidade
existente e até o próprio artigo o diz, não existem apenas ofertas de trabalho nos cali centers ou contact
centers e nas grandes superficies comerciais, existem ofertas de emprego em áreas como: a manutenção
industrial, a eletricidade, a eletrónica, a maquinação e programação CNC, a mecatrónica... Isto vem
referido no artigo e eu acrescento: a informática, o desenhador CAD, o soldador, a refrigeração, entre
outras. São todas ofertas de trabalho que nos últimos dois ou três anos têm acontecido no Centro de
Emprego de Castelo Branco. Isso deriva de um tecido empresarial que, felizmente, temos... Que é muito
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sólido, que é muito diversificado e que felizmente tem criado emprego e tem garantido postos de trabalho
em muitas áreas profissionais e de atividade. Essa é uma mais-valia que Castelo Branco tem: um tecido
empresarial muito diversificado e nessa diversificação há, efetivamente, cali contem e grandes superfícies
comerciais... E eu pergunto: qual é que é o problema...? Qual é que é o problema de se criar empregos
no âmbito do contact conter da Segurança Social...? Pergunto: onde é que estariam hoje esses empregos,
se não estivessem aqui em Castelo Branco...? Provavelmente noutra capital, ou noutro concelho do
interior... Felizmente, está em Castelo Branco. Qual é que é o problema de termos em Castelo Branco
postos de trabalho no âmbito da SIBS Processos, por exemplo, que é um contact conter com grande
dimensão e com capacidade de evoluir...? Qual é que é o problema de termos um cantact conter em
Castelo Branco, neste caso, que faz serviço em francês e empregou pessoas que dificilmente arranjariam
emprego, face não só há sua idade ou, muitas vezes, á pouca qualificação que poderiam ter, mas o facto
de terem dominio da lingua francesa permitiu-lhes arranjar um emprego..? Não vejo qual é que é o
problema. Não se pode fazer uma análise simplista a esta realidade, porque pode haver jovens que
tenham dificuldade em arranjar o seu emprego. Obviamente que isso é uma temática nacional, mas
também existem outras áreas profissionais onde há falta de recursos humanos e as empresas aqui em
Castelo Branco querem recrutar e também não têm. Essa é que é, efetivamente, também uma
preocupação... Chama-se a isto grau de empregabilidade. Há profissões e áreas profissionais onde o grau
de empregabilidade é reduzido, outros nem por isso...! Obviamente, quando se trata de uma saída
profissional com grau de empregabilidade mais reduzido, a dificuldade em arranjar emprego é maior.
Significa isso que o processo de integração na vida ativa, por norma, não é um processo linear e, muitas
vezes, os jovens e não só os jovens têm alguma dificuldade em arranjar um emprego, como muitas vezes
o emprego que arranja não vai ao encontro das suas ansiedades, das suas competências e daqueles que
eram os seus projetos profissionais. Mas eu acho que temos que ver isto numa perspetiva também
positiva. Numa segunda análise, a possibilidade de poderem arranjar um emprego em Castelo Branco,
independentemente de qual ele seja, permite que esse jovem fique em Castelo Branco e possa procurar e
fazer o seu percurso profissional e os seus novos projetos profissionais em Castelo Branco. Portanto,
nenhum emprego deve ser desvalorizado. Para todos os efeitos, os empregos, independentemente de
quais sejam, fixam pessoas em Castelo Branco, no nosso concelho e dada as dificuldades que a nossa
interioridade nos traz, obviamente que tudo isto é importante. Os empregos são, de uma maneira geral,
todos importantes e a forma como eles existem são formas de combater as dificuldades, Acho que é
importante que, de uma vez por todas, se desmistifique esta questão de Castelo Branco só criar empregos
em contact centers, quando essa não tem qualquer relação com a realidade,
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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número de empregos qualificados que têm sido criados em Castelo Branco em setores que cada vez mais
se afirmam e que cada vez estão mais sólidos no nosso tecido empresarial. Estou a falar na área do
automóvel, do agroalimentar, da metalurgia e metalomecânica. Aliás, a Câmara Municipal de Castelo
Branco tem tido uma iniciativa, que na minha opinião tem sido bastante positiva, a Portas Abertas, onde
convido a todos os que ainda não tiveram a oportunidade de se envolver nessa iniciativa de poderem
perceber o que existe em Castelo Branco e que empresas temos em Castelo Branco. Quando passamos
nos corredores e nos espaços fabris dessas empresas, eu vejo lá muitos jovens e muitos deles
qualificados. E depois, não podemos passar à margem daquilo que é uma dinâmica incontornável dos
nossos tempos e que tem a ver com a criação do próprio emprego, nomeadamente, através do trabalho
que tem sido desenvolvido no Centro de Empresas Inovadoras (CEI), onde um conjunto substancial de
jovens encontraram o seu emprego em áreas altamente tecnológicas, indo da informática à robótica, entre
outras. Portanto, a questão do emprego não pode ser vista de uma forma nada simplista. Aliás, a Câmara
Municipal de Castelo Branco tem tido um trabalho e penso que é um trabalho cada vez mais presente e
—

cada vez com mais resultados

—

naquilo que é a perspetiva de apoiar e de associar-se áquilo que é a

fixação de jovens no nosso concelho. Já referi o CEI, mas sublinho também a Fábrica da Criatividade,
claramente um espaço de incubação para empresas na área das indústrias criativas... Penso também que
será uma boa valência que Castelo Branco passará a ter para a fixação de jovens e, como tal, para a
criação do seu próprio emprego nessas áreas. E destaco, também, a construção de um pavilhão na zona
industrial, que é uma incubadora de base industrial e que também poderá permitir aos jovens um espaço
oficinal que lhes possa permitir consolidar e encubar o seu negócio. Para terminar, claramente que aqui
está associada a relação com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, ou seja, a Câmara Municipal de
Castelo Branco tem feito um trabalho muito próximo com a academia, cada vez mais próximo. E,
abordando o tema que o Senhor Vereador Carlos Almeida trouxe aqui à reunião de Câmara, por um lado
fico satisfeito porque há um conjunto substancial de alunos deslocados, o que significa que o Instituto
Politécnico de Castelo Branco consegue atrair jovens para a nossa região, o que já é um dado muito
positivo. Muito contribui, também, de certa forma, o apoio que a Câmara Municipal tem desenvolvido

—

por

exemplo com a construção da Escola Superior de Artes Aplicadas, que robusteceu, sem dúvida, o Instituto
Politécnico de Castelo Branco

—

e aquilo que me apraz dizer, relativamente à questão das residências de

estudantes, é que é importante aqui esclarecer duas questões: uma, é que estamos a falar de um número
de camas que deriva de uma primeira fase de intervenção, que está sinalizada no decreto efetivamente,
—

eu desconheço aqui alguns pormenores do projeto

—,

mas aquilo que vos posso garantir é que essas

vagas, que estão previstas nessa primeira fase de intervenção, derivam de uma simplificação de
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contratação pública e com edificios que estão registados da instituição de ensino superior e, também, de
um registo de um fundo de reabilitação. Paralelamente, poderá ser desenvolvida, e o Senhor Presidente
com certeza está totalmente empenhado nisso, a construção de edificios para residência de estudantes à
margem deste decreto. Obrigado’
Tomou a palavra o Senhora Vereadora Maria José Baptista: ‘Bom dia Senhor Presidente em
exercicio. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Técnicos da Autarquia. Caros Munícipes.
Comunicação Social, A temática que trago hoje aqui é a desigualdade entre géneros. Na semana passada
todos sabemos que se realizou o Dia Internacional da Mulher. Não é por acaso que ainda se comemora o
dia oito de março; porque a igualdade de oportunidades consta da nossa constituição, contudo, ela ainda
• não é efetiva, entre outras vertentes, no exercicio dos cargos públicos. Cargos com poder de decisão, as
mulheres ainda não entram, digamos que não estão a nível da paridade nos cargos de poder de decisão,
bem como na igualdade salarial. No nosso concelho, a sociedade civil desenvolveu várias atividades de
sensibilização, desde culturais a desportivas, cujo enfoque foi a discriminação de género que existe na
• nossa sociedade. A todas as associações sindicais, culturais, recreativas, desportivas, de desenvolvimento
social, do nosso concelho, quero saudar pelas manifestações de apelo á igualdade de direito entre os
sexos. Senhor Presidente em exercicio, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, congratulo-me pela
ação da Câmara Municipal em entrar, mais uma vez, no exercicio das politicas públicas, desenvolvendo
nesta área, programas por forma a garantir direitos: refiro-me ao Plano Municipal para a Igualdade e
Cidadania, cujo protocolo irá ser celebrado muito brevemente pela Comissão de Igualdade de Género,
com o chapéu da Secretaria de Estado da Igualdade e Cidadania. Este plano será transversal a diversas
áreas, desde a educação à saúde, passando pelo desporto e juventude, até à problemática violência
doméstica. No ano 2018, continuo a frisar, no nosso concelho foi registado, pelo Gabinete de Apoio á
Vitima, criado em 2010 pela autarquia de Castelo Branco, que os casos subiram 17%. Até hoje, a Câmara
• Municipal, desde 2010, tem criado vários instrumentos de sensibilização

—

que eu já referi noutras

reuniões de Câmara—, de prevenção e, ainda, de apoio ás vitimas de violência doméstica. Para terminar,
é importante, na minha opinião, que a sociedade, e principalmente os jovens, tenham consciência do
caminho percorrido até aqui para chegar a este patamar onde ainda não há igualdade efetiva, Todavia,
muitos telhados de vidro já se partiram, muitos tabus já se esbateram, mas ainda há um grande caminho a
percorrer. Tenho dito, muito obrigada”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente em
exercicio. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Comunicação
Social. Caros Cidadãos. Uma breve intervenção a propósito do dia de ontem. O dia em que Castelo
Ata n.° 8/201 9, de 15 de Março
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Branco se posicionou de uma forma individual, sozinho, com uma representação significativa, na Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL). Castelo Branco apresenta-se entâo, pela primeira vez, com um stand próprio e
com uma postura mais agressiva, em relação ao posicionamento para o turismo. O turismo, para a
Câmara de Castelo Branco e para o seu Executivo, é uma aposta clara. Houve, nos últimos anos, uma
aposta significativa na construção de um conjunto de museus, que se apresentam agora organizados e
que permitiram que ontem se apresentasse na BTL, o Programa Rota dos Museus. Um programa
constituído por quatro rotas: a rota dos bordados, a rota histórica, a rota contemporânea e a rota do
património industrial. Ontem, também, sob o mote natureza, sabor e cultura, apresentou-se o evento
Sabores de Perdição. Um evento que muito nos orgulha e que vai ser levado a cabo, como o Senhor
Presidente já anunciou, durante dois fins-de-semana em 2019, entre o dia 31 de maio e o dia 10 de junho.
Tivemos também oportunidade de conhecer ontem, os nossos albiembaixadoms. Uma figura criada para
divulgar, para fazer chegar o nome de Castelo Branco mais longe, não só a nivel nacional, mas também a
nível internacional. Com estes albiembaixadores, cinco nomes de referência foram ontem apresentados.
Teremos um sexto nome que será apresentado futuramente, porque ontem não teve a possibilidade de
estar presente. Daniel Fontoura, que representa a RFM e que se apaixonou por Castelo Branco quando
esteve connosco durante o Natal Branco. Francisco Belo, que é para nós um orgulho no desporto,
totalmente ligado, faz parte da nossa cidade e de Castelo Branco. Bem como o jogador João Diogo, o
‘Kikas’, também nosso albiembaixador, E, depois, juntou-se a este grupo o Joaquim Nicolau, que tem
ligações ao Louriçal do Campo. O Ruy de Carvalho, que é um apaixonado pela Beira e que fala de Castelo
Branco com o coração cheio, portanto, foi o nosso quinto albiembaixador, apresentado ontem na BTL.
Temos um sexto albiembaixador que é a nossa Ana Hormigo, mas que ontem, por estar a representar
Portugal lá fora, não teve oportunidade de estar presente. Foram ontem também apresentadas as nossas
mascotes, o Aibi e a Leuca, um par de namorados muito simpáticos e que nos vão acompanhar ao longo
das diversas iniciativas que vamos ter durante o ano, nomeadamente, nos Sabores de Perdição. Ontem
fomos de viagem, ‘fomos para fora cá dentro’, estivemos na BTL e convidamos todos, se tiverem
oportunidade, a visitar, até ao próximo dia 17, a representação de Castelo Branco que muito nos orgulha,
neste certame. Termino, entregando aos Senhores Vereadores, que não tiveram ainda oportunidade de
estar presentes neste lançamento, a Rota dos Museus, para que efetivamente possam, também,
acompanhar estas quatro rotas criadas aqui em Castelo Branco. Depois! no final, tenho também para
entregar a todos, parte da nossa promoção que está a ser utilizada na BTL, nomeadamente uns mmi
borrachões, que tanto nos orgulham em termos de promoção da nossa gastronomia e que, deixem-me
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partilhar convosco, todos os que ontem presenciamos a provar estes borrachões, senão conheciam
ficaram rendidos... E é disto que nós nos orgulhamos muito. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: ?enso que já falaram todos. Eu só queria dar aqui umas
notas referentes a todas as posïções, que agradecemos. Em relação ao Senhor Vereador Carlos Almeida,
dizer-lhe que registamos os parabéns que deu em torno da organização do carnaval. Foi melhorando e
está a melhorar e, de certeza absoluta, em 2020, ainda vai melhorar mais ainda, porque essa é a nossa
perspetiva. Em relação ao futuro de Castelo Branco, no que diz respeito ao ensino superior e mais
concretamente ao alojamento, nós estamos habituados, em Castelo Branco, a ver muitas apresentações,
lançar o repto de que ‘vai haver isto, vai haver aquilo’, ‘criação disto, criação daquilo’, mas depois, no fim,
os castelo de cartas desmoronam-se e depois os números que são apontados muitas vezes não condizem
com a realidade. Eu registo a resposta que o Senhor Vereador Jorge Pio deu em torno desta temática e
penso que é, seguramente, muito mais positiva... Se nós temos só vinte e nove camas é porque temos
mesmo vinte e nove camas... A dada altura vão ser apresentadas mais, naturalmente que vão ser, mas
quanto a isso, a Câmara Municipal de Castelo Branco e o Senhor Presidente estão atentos. Em relação ao
Senhor Vereador Hugo Lopes, que referiu a cultura desportiva, evidentemente que as associações...
Nomeou ai algumas, não as nomeou todas porque elas são mesmo muitas... E ainda bem que a Câmara
Municipal de Castelo Branco tem a vitalidade e o equilíbrio financeiro para apoiar todas as associações e
instituições desportivas do nosso concelho e não só...! E fá-lo com gosto. Sabe que estas associações,
estas instituições, desempenham um papel preponderante, não só no desporto, mas noutras áreas,
noutras temáticas. A Câmara Municipal, por si, não conseguiria fazer e então vale-se dessas associações
e das pessoas que estão à frente dessas instituições de uma forma voluntária, para exercerem essa
perspetiva. Quero dizer-lhe que a Câmara Municipal tem uma agenda desportiva que é promovida pelas
associações e as insUtuições e devidamente apoiada pela Câmara Municipal de Castelo Branco.
Evidentemente, também estamos a melhorar ai e vamos melhorar, mas ‘Roma e Pavia não se fizeram
num dia’, como diz o ditado, e é nessa perspetiva que nós avançamos sempre, com passos seguros,
sabendo que o terreno que temos à frente também é seguro para sustentar os dois pés e não só um.
i

Quero-lhe dizer também, em relação ao skatepark e a outras infraestruturas que nós temos, que nelas já

• houve alguma prática desportiva. Ainda não temos uma prova desportiva nesse sentido, estou seguro que
mais tarde ou mais cedo havemos deter. Falando de agendas, a agenda cultural que o Dr. Carlos Semedo
referiu aqui hoje no seu papel de Vereador aproveito para o felicitar, ‘Vereador a pouco tempo’, como se
—

costuma dizer

—

e como assessor para a Cultura do Senhor Presidente da Câmara, que também

desempenha um papel preponderante nesta área, quero dizer que a agenda cultural da Câmara Municipal
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é invejável. .! Cria alguns arrepios na espinha, como se costuma dizer... Algumas dores num determinado
osso dos nossos braços... Isto não é fácil, mas acima de tudo o que está presente e o que deve ser
patenteada é a figura Castelo Branco e isso é para nós um motivo de orgulho em todos os eventos que
fazemos e também na cultura. E a cultura não é só Castelo Branco cidade... Referiu aqui as várias
iniciativas que existem nas nossas aldeias, algumas delas são lugares de freguesias e isso é importante, é
a chamada coesão social, é boa a coesão territorial e é isso que nós fazemos. O Senhor Vereador Jorge
Pio esteve muito bem, como todos estiveram, mas eu quero-lhe dizer que, essa resposta em relação à
empregabilidade jovem, evidentemente é mesmo isso. Por vezes nós somos confrontados, na Câmara
Municipal de Castelo Branco... E o Executivo socialista, como o Senhor disse há pouco, nestas coisas que
nos aparecem... Às vezes parece que são coisas encomendadas, são coisas destorcidas... É uma
aprendizagem que se faz diariamente, o escrever, o divulgar, o comunicar, nós esforçamo-nos nesse
sentido... Que todos estejam nessa postura, também é importante. Se calhar, seda muito mais proveitoso,
para a Cámara, para aquele municipe incógnito que está aqui, que às vezes nos rodeia e que nós às
vezes nem damos por ele... Evidentemente que os jovens são uma nossa preocupação, são o futuro da
nossa sociedade. Então a Câmara Municipal, o Instituto Politécnico Castelo Branco, não têm que estar...?
As associações, as instituições, as empresas, o tecido empresarial, não têm que estar todos em
sintonia...? Ainda bem que o estão. A iniciativa Podas Abertas tem sido extraordinária. Eu próprio que sou
de Castelo Branco e que conheço Castelo Branco, evidentemente que me esforço por conhecer cada vez
mais Castelo Branco. Às vezes não é fácil, Castelo Branco já começa a ser grande. Eu quero dizer-lhe que
tenho tido surpresas extraordinárias e fantásticas de alguns dos nossos empresários da nossa cidade,
quer em torno de clusters, como seja o cluster dos automóveis, da robótica, da maquinaria, da
metalomecânica, da metalúrgica, de outras áreas evidentemente suportadas pela formação profissional,
pelas nossas competências que são resultado do nosso ensino superior... Nós temos só 28%, estamos
abaixo da média da Região Centro que tem 30%, estamos a fazer um caminho e o caminho não se faz,
como disse há pouco, ‘Roma e Pavia não se faz num dia’, faz-se com todos. O contact center, houve um
periodo em que terminou em Castelo Branco e isso criou problemas até familiares. Nós tivemos familias
que estavam os dois empregados, com filhos, em que ficaram os dois no desemprego. Tivemos aqui
muitas situações e todos nós fomos observadores dessa situação dramática. Nós, Cámara Municipal,
nunca baixámos os braços, o Senhor Presidente nunca baixou os braços e esteve sempre nessa linha de
que um dia o contact center da Segurança Social voltava a Castelo Branco... E voltou, pelo Executivo
socialista... É verdade... Mas voltou, ainda bem, e deu outro corpo a essas famílias, a outras familias e
continua também a apostar nisso. Outras não têm essa possibilidade que nós, Castelo Branco) temos.
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Porque temos, seguramente, gente interativa, proativa, como sendo o Senhor Presidente que se esforça
diariamente nesse sentido. Evidentemente que temos e não paramos: criámos o CEI, mas não paramos
no CEI; temos a Fábrica da Criatividade, mas não paramos na Fábrica da Criatividade; vamos ter o
pavilhão como Incubadora de Base Industrial... Estamos sempre a fazer mais qualquer coisa.. A nossa
iniciativa é sustentar aquilo que temos, e pensar no futuro. Isso é que é importante fazer, não cristalizar na
onda... Andar na onda, mas sempre um bocadinho mais à frente, como disse há pouco, com os pés bem
assentes no terreno. O IPCB faz o seu percurso, todos fazem o seu percurso, a residência dos estudantes
é problemática a nível nacional, ainda bem que o Governo esteve sensível a essa situação e nós, Castelo
Branco, não podemos estar dissociados disso. Agradeço também a apresentação da Senhora Vereadora
Maria José Baptista e aproveito para lhe desejar as boas melhoras em público. Espero que essa mazela
não tenha sido fruto de nada, a não ser de uma queda nas escadas. Estas mazelas às vezes acontecem.
Eu próprio também já andei com umas moletas há uns anos. Eu quero dizer-vos que o Dia Internacional
da Mulher... Era importante que não houvessem estes dias internacionais, era sinal que eslava tudo bem.
Nós somos hoje observadores atentos das várias notícias que são divulgadas nos órgãos de comunicação
social, pela perda de mais uma mulher, mais uma situação de violência doméstica e estamos todos
sensibilizados. A Câmara Municipal criou estruturas com base numa outra instituição, que por sua vez está
a fazer esse trabalho de apoio às vitimas e, de uma forma preventiva, para que essas situações não
aconteçam. Não é fácil. Por vezes é preciso alguma discrição nessas medidas que nós estamos a tomar.

É pena que tudo o que a gente faça, por mais que o faça, ainda não tenha sido sustentável. Há muitas
situações. Envergonham-nos a nós todos, as situações que têm acontecido no nosso pais. Eu quero dizerlhes, com ênfase, isso que disse, mas como se costuma dizer temos que arregaçar as mangas’, fazer
mais qualquer coisa e é isso que nós estamos a fazer. A Câmara Municipal está a criar mais um plano
municipal dessa temática para a igualdade. Eu próprio estive numa reunião, há tempos) sobre isso,
portanto estamos todos empenhados nesse sentido e a Câmara Municipal, o Senhor Presidente, é isso
que estamos a fazer. Quanto à Senhora Vereador Cláudia Soares, apresentou aqui a primeira vez que
Castelo Branco esteve presente na BTL. Porquê...? Porque já tem as ferramentas. Lá está, não
assentamos a nossa realidade em castelos de areia, castelos de cartas.. .1 Criámos estruturas, criámos os
nossos museus, criámos outras ferramentas, estamos a dar esses passos e avançámos seguros para a
BIL. Estamos a promover o turismo em Castelo Branco e na nossa região. É bom, estamos a vender o
pais cá dentro, mas também muitas vezes o vendemos lá fora. Ainda não há muito tempo, o Senhor
Presidente esteva na Alemanha, numa feira internacional. Evidentemente que o fazemos porque é por ai,
não é preciso que também ninguém nos diga, nem que nos lembrem disso. Mas também ficava bem uma
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palavra de conforto e de alguma humildade quando o fazemos. Era importante, também, isso acontecer.
Eu acho a imaginação e a criatividade dos albiembaixadores extraordinária. São nomes que dizem muito à
nossa cidade, ao nosso concelho e a simpatia do Albi e da Louca de certeza absoluta que vai ser
contagiante para o engrandecimento da feira dos sabores e de todas as iniciativas que nós fazemos, que
são muitas no nosso concelho, e sempre nesta perspetiva de ir melhorando sempre. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Peço desculpa. Eu ia solicitar uma nova
intervenção, porque há aqui um outro aspeto adicional, relativamente à minha primeira intervenção.
Relativamente à temática que eu hoje trouxe, Senhor Presidente em exercício de funções, permita-me que
o corrija: de facto não são ‘vinte e nove’ novas camas para Castelo Branco, são ‘vinte’... Por uma questão
de precisão, é importante dizê-lo.”
O Senhor Vice-Presidente: “Foi ao escrever... Mas eu acho que houve números que também
aparecem ‘vinte e nove’.”
O Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Não, Eu tenho aqui fotografias dos jornais... Eu fiz alusão ao
Público, fiz alusão ao Jornal de Noticias, mas também tenho fotografias do Correio da Manhã, do
Observador... Portanto, o número que eu dei é o número que vem em toda a Comunicação Social: não
são ‘vinte e nove’, são, efetivamente, ‘vinte’. Mas, mais grave do que dos ‘vinte e nove’ para os ‘vinte’ é o
facto de que a taxa, como eu disse, de camas para alunos deslocados no ensino superior em Portugal ser
muito baixa

—

eu fiz menção a 12%

—

mas o que é grave é que Castelo Branco está muito abaixo destes

12%. Ou seja, o politécnico tem cerca de, mais coisas menos coisa, aqui não posso ser preciso, quatro mil
alunos e em Castelo Branco há trezentas camas disponíveis para o alojamento de estudantes do ensino
superior, o que significa que está muito abaixo daqueles 12% que, só por si, já era um fator de grande
preocupação, para todos nós. O Senhor Vereador Jorge Pio, a dada altura congratulava-se e esta é uma
—

das formas de ver as coisas

—

com o facto do IPCB ser, de todas as instituições do ensino superior do

interior do pais, aquela instituição que mais alunos deslocados tem. Ó Senhor Vereador Jorge Pio, se
calhar esta questão, do IPCB ser a instituição que mais alunos deslocados tem, entronca na minha última
intervenção, aqui, numa reunião pública do Executivo: é que, Castelo Branco, das oito capitais de distrito
do interior do país, é a sexta que apresenta um índice mais elevado de envelhecimento. E se conjugarmos
os 2047%, que é o indice de envelhecimento do concelho e são dados de 2017, mais uma vez oficiais
—

—

com a taxa de natalidade também de 2017, Castelo Branco, das oito capitais de distrito do interior do país
só ultrapassa o concelho de Portalegre. Obviamente que o politécnico não se pode alimentar de jovens do
nosso concelho, da nossa região, porque não os temos. Aqueles que frequentam esta instituição, são na
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sua esmagadora maioria alunos que são deslocados. E isso leva-me ao último ponto. Ficou muito
indignado com a notícia que foi dada pelo Povo da Beira e a forma como as coisas foram apresentadas.
Mas ouça, olhe que provavelmente será essa a perceção que existe junto dos jovens em Castelo Branco...

É que, de facto, Castelo Branco, aquilo que tem para oferecer, infelizmente, ao nível do emprego, é aquilo
que deu á capa e que alguns depois deram voz.

É, provavelmente, essa a perceção que muitos têm. Nós

também vamos falando com muitos deles, com os que estudam, nomeadamente. Obviamente que a nossa
análise vale sempre pela nossa ‘bolha’, não é...? Mas que essa perceção existe, existe. E o facto de
Castelo Branco apresentar este número tão preocupante ao nível, por exemplo, do índice de
envelhecimento, não é fruto do acaso, significa que efetivamente não estamos a ter a capacidade de atrair
e de fixar jovens. Muito obrigado.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Eu queda, também, Senhor Presidente em
exercicio de funções, se me permite.. Em relação á minha intervenção, falou que tinha uma agenda
desportiva e que estava a dar os seus primeiros passos. Mas se tem essa agenda desportiva, onde é que
eu posso consultar a mesma...? Porque não conheço... Sinceramente, pesquisei no site da Câmara e não
encontro qualquer agenda desportiva. E não me respondeu à última questão sobre se a autarquia vai
apostar num desporto, não pondo de parte as outras modalidades, para ser uma referência a nível
nacional, assente na cidade. Gostava que me respondesse a essa questão. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Obrigado. Se me permitem, só para
também complementar um pouco aquilo que o Senhor Vereador Carlos Almeida falou, queda dizer apenas
duas ou três coisas. Uma primeira tem a ver com o seguinte: ainda bem que estamos despertos para este
problema das residências, porque este Governo percebeu a importância que elas tém, O governo
socialista, está preocupado com a perspetiva de aumentar a capacidade instalada de residências, para
que

—

e isso tem particular importância no interior

—

os jovens possam vir estudar e, eventualmente, no

futuro fixarem-se. E reforço aqui uma preocupação do governo socialista, porque o seu partido na altura
em que estava no Governo não tinha este problema... Não tinha este problema porque mandava as
pessoas emigrar...! E como tal, obviamente, que depois de emigrar, vamos ter o mesmo problema.., Não
se pode lavar as mãos de um passado que ainda hoje estamos a pagar... Portanto, orgulho-me pelo
Partido Socialista estar efetivamente preocupado em capacitar, nomeadamente as capitais que têm
estabelecimentos de ensino superior, de forma a robustecer e fazer aqui um caminho que se pretende
estrutural e que reverta uma tendência demográfica que é inquestionável, acontece, é uma realidade. Mas
vemos um governo socialista e a Câmara Municipal de Castelo Branco, obviamente que se associa a esse
esforço, no sentido de criar as melhores condições para que os jovens possam fixar-se e vir para Castelo
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Branco. Isso é uma preocupação que infelizmente, se calhar, em Governos anteriores, não aconteceu.
Mas já agora, também, e falando um bocadito sobre aquilo que me diz de que ‘os jovens se calhar é o que
sentem, eu critico aqui apenas uma coisa: é que a forma como essa noticia foi colocada em primeira
página, sem aspas, dá uma ideia de conclusão e isso não é verdadeiro, é falso, Mas, jã agora, e
paralraseando a mesma pessoa que teve essa expressão, para terminar ele diz assim: ‘as câmaras
municipais têm um papel muito importante nesta ‘luta’, criando condições aos jovens e às empresas e
apelando ao empreendedorismo. A criação do CEI

—

Centro de Empresas Inovadoras

—

e da Fábrica da

Criatividade, em Castelo Branco, são bons exemplos de medidas de fixação de jovens.’ Portanto, os
jovens também estão a acreditar no trabalho que a Câmara está a desenvolver. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Só aqui em termos de remate, dizer-lhe que, em relação
a esta parte das camas, eu penso que já falámos variadas vezes, hoje aqui, sobre as camas e nós temos
que acordar. Em relação à agenda desportiva e ao enfoque em algum desporto, evidentemente que as
capacidades são natas das pessoas que têm profilaxia para um desporto ou para outro, Mas também
dizer-lhe que, só assim a título telegráfico, esta semana a Escola Ana Hormigo ganhou mais uma medalha
de ouro em França... É só para lhe dizer, também, esses dados. Portanto, não estamos a apostar em
ninguém, nem em nenhum desporto... Evidentemente que os nossos atletas têm o seu mérito e têm-no
feito, quer cá dentro, quer lá forma, internacionalmente, e estão de parabéns pelo esforço que fazem.”
O Senhor Vereador Carlos de Almeida: ‘Desculpe, mas eu vou necessitar de uma nova intervenção
porque é bom que... Muitas das vezes, a mentira, como é repetida tantas vezes, depois, a dada altura,
repetida tantas vezes, tona-se verdade... Eu fiz aqui muito rapidamente uma pesquisa

—

porque hoje há

esta possibilidade de nos nossos telemóveis a gente poder fazer pesquisas na internet e aquilo que aqui
—

me dizem um conjunto de artigos é que, a emigração, em 2015, se manteve nos valores até 2013. Ou
seja, estão a emigrar, por ano, cento e dez mil pessoas, em Portugal. Portanto, Senhor Vereador Jorge
Pio, esse pico de que fala exatamente mantém-se, de acordo com os dados mais recentes que foram
publicados. É bom a gente, às vezes, precisar as coisas. No que fiz respeito à questão do governo
socialista se preocupar com esta questão, eu felicito o governo socialista, não tenho qualquer problema
nisso. Não podemos é desviar o foco. Aqui o problema tem a ver é com o nosso tenitôrio, com a nossa
realidade e mais uma vez, Castelo Branco, aparece numa situação desfavorecida face a territórios muito
idênticos ao nosso. A mim preocupa-me verdadeiramente que na Covilhã, que já tem mais camas que nós,
há um outro dado que eu não dei: o número de camas que vão ser requalificadas, que em Castelo Branco
é de zero, lá é muito superior. Isso preocupa-me porque, a Universidade da Beira Interior, por esta via,
também consegue ter um fator de atratividade superior ao politécnico. Portanto, eu francamente não me
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acomodo com isto, eu não me resigno com esta situação e aquilo que era suposto, por parte do poder
politico local era, exatamente, mostrar esta indignação junto de um Governo que é da mesma cor. Mas
agora talvez já seja tarde. Aquilo que deveria ter sido feito era, na altura devida, evitar que estes números
se tornassem, infelizmente, uma realidade que, mais uma vez, insisto, lamento profundamente, colocam
Castelo Branco num patamar desigual.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Vice-Presidente deu por encerrado o período antes
da ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II

—

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 1 de março de 2019 (Ata
n°7) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2

—

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

2.1. Construção de Percurso Pedonal Ciclável em Louriçal do Campo. Proposta de Abertura de
Procedimento Concursal
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1339, de 12/03/2019, da Divisão de Obras
de Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a abertura do procedimento por concurso público de
Construção de Percurso Pedonal Ciclável em Louriçal do Campo, pelo preço base de €762.337,12.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a respetiva despesa, aprovar as peças do
procedimento e a delegação, no júri, das competências previstas na presente informação, relativas ao
concurso público de Construção de Percurso Pedonal Cicláve/ em Louriçai do Campo, pelo preço base de
€762.337,12.
2.2. Parque Urbano Cruz de Montalvão. Resposta a Erros e Omissões. Resposta a Erros e
Omissões
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1318, de 12103/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestmturas, elaborada como resposta aos erros e omissões apresentados na sequência
do procedimento concursal referência CP E 1/2019

—

Parque Urbano Cmz de Montalvão. Da presente,

consta a seguinte transcrição: “nos termos do n.° 1 do artigo 50 do Código dos Contratos Públicos (CCP),
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 11 1-B/2017 de 31 de agosto, foi apresentada, através
da Plataforma www.acingov.com, uma lista de erros e omissões conforme consta na plataforma eletrônica
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(Anexo 1) pelo interessado: Tomás de Oliveira, Empreiteiros SA. Após análise da referida lista, foram
introduzidas alterações no mapa de quantidades e decidiu-se prestar alguns esclarecimentos adicionais
conforme documentos em anexo: Mapa_Quantidades_Retificado.xlsx, Observacoes_Erros_Omissoes.pdf,
Cálculo Luminotécnico_ALTpdf, PM PIE PE_ALT.pdf, PM PIE PE_ALT.dwfx, PMPRVPEOI2- Perfil
Tipo.dwfx, PM AP PE 34-35.dwfx e PM AP P2 66-67.dwfx. Mais se propõem que a presente informação,
bem como os documentos anexos, sejam aprovados pelo órgão competente para a decisão de contratar.
Atendendo ao interesse público da presente empreitada de obra pública e ainda ao facto da próxima
reunião de Câmara ser apenas no próximo dia 15/03/2019, propõe-se que o Sr. Presidente aprove a
resposta à lista de erros e omissões bem como os elementos disponibilizados nesta fase, nos termos do
n.° 3 do artigo 35° da Lei n.° 75)2013, de 12 de setembro, devendo a mesma ser ratificada na próxima
reunião do Órgão Executivo.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a resposta aos erros e omissões apresentados pelo interessado Tomás de Oliveira, Empreiteiros
SA, na sequência do procedimento concursal referência CPE 1/2019—Parque Urbano Cruz de Monta!vão.
Ponto

3—OBRAS MUNICIPAIS

3.1. Liberaçáo de Cauções
3.1.1. Requalificação da Ligação da Avenida da Boa Esperança à Rua das Laranjeiras em
Castelo Branco
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1142, de 28/02/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestwturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação Urbana
em Casto/o Branco: Ligação da Avenida da Boa Esperança à Rua das Laranjo iras em Castelo Branco,
adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: ucumphdas
todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatãdo e feita a receção definitiva de toda a obra,
deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas as quantias retidas como
garanUa ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”,
no montante total de €721,71.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição à empresa João de Sousa Baltasar, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à empreitada de
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Requalificação Urbana em Castelo Branco: Ligação da Avenida da Boa Esperança à Rua das Laranjeiras
em Castelo Branco, no montante total de €721 71.
3.1.2. Requalificação da Avenida da Boa Esperança e Rua Eng. Pires Marques
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1146, de 28/02)2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestmturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação Urbana

em Castelo Branco: Requalificação da Avenida da Boa Esperança e Rua Eng. Pires Marques, adjudicada
à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as
obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a 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 titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante
total de € 12.858,68.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, á empresa João de Sousa Baltasar, 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 Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação da Avenida da Boa Esperança e
Rua Eng. Pires Marques, no montante total de € 12.858,68.
3.1.3. Programa Re:Generar: Requalificação Urbanística e Valorização Paisagistica do Espaço
Público do Centro Histórico

—

Rua do Pina, Rua Mouzinho Magro e Rua do Relógio

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação nY 1147, de 28/02/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções do Programa Re:Generar: Requalificação
Urbanistica e Valorização Paisagística do Espaço Público do Centro Histórico
Mouzinho Magro e Rua do Relógio, adjudicado ao consórcio Opsan

—

—

Rua do Pina, Rua

Sociedade de Construções, Lda e

José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas
todas as obrigações contratuais por parte dos adjudicatários e feita a 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 3989 do Código dos Contratos
Púbicos”, nos seguintes montantes: Opsan Sociedade de Construções, Lda, o montante de €7.665,04; e
—

José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda, o montante de €7.669,92.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e serem
restituidas ao consórcio Opsan
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Unipessoal, Lda, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no
artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, nos montantes, respetivamente, de € 7.665,04 e de €
7.669,92, relativamente ao Programa Re:Generar: Requalificação Urbanística e Valorização Paisagistica
do Espaço Público do Centro Histórico Rua do Pina, Rua Mouzinho Magro e Rua do Relógio.
—

3.1.4. Construção do Aeródromo de Castelo Branco
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1193, de 04/03/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção do
Aeródromo de Castelo Branco, adjudicada ao consórcio António Saraiva & Filhos, Lda, Diamantino Jorge &
Filho, SA e João Ribeiro Dias & Filhos, Lda. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as
obrigações contratuais por parte dos adjudicatários e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá
promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituídas as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”, nos
seguintes montantes: António Saraiva & Filhos, Lda, o montante de € 122.052,30; Diamantino Jorge &
Filho, SA, o montante de € 122.052,29; e João Ribeiro Dias & Filhos, Lda, o montante de € 122.052,30.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e serem
restituidas ao consórcio António Saraiva & Filhos, Lda, Diamantino Jorge & Filho, SA e João Ribeiro Dias
& Filhos, Lda, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo
398.° do Código dos Contratos Púbicos, nos montantes, respetivamente, de€ 122.052,30, 122.052,29 e de
€122.052,30, relativamente à empreitada de Construção do Aeródromo de Castelo Branco.
3.1.5. Construção do Caminho de Ligação Entre a Freguesia de Malpica do Tejo e o Cais do Tejo
Internacional (Entre o pkO+000,OO e o pkl+889,45)
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1148, de 28/02/2019. da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção do Caminho
de Ligação Entre a Freguesia de Malpica do Tejo e o Cais do Tejo Internacional (Entre o pkO+000,OO e o
pkl+889,45), adjudicada à empresa Diamantino Jorge & Filho, Lda. Da informação consta o seguinte texto:

“cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a 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 3989 do Código dos Contratos Púbicos”,
no montante total de € 13.836,87.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição à empresa Diamantino Jorge & Filho, Lda, 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 Construção do Caminho de Ligação Entre a Freguesia de Malpica do Tejo e o Cais do Tejo
Internacional (Entre o pkO+000,OO e o pkl+889,45), no montante total de € 18.836,87.

3.1.6. Requalificação da Praceta da Sobreira e Arruamentos Envolventes
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 77, de 04/01/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requaliflcação Urbana
em Castelo Branco: Requalificação da Praceta da Sobreira e Arruamentos Envolventes, adjudicada à

empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “depois de ser realizada a
vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a 3.
liberação de caução, no dia 6 de fevereiro de 2019, concluiu-se que se encontram cumpridas todas as
obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo que se deverá proceder à liberação das cauções
prestadas conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do mencionado diploma e serem restituidas as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro título, na percentagem de 15% da caução total da obra” (€
33.192,72), no valor de €4.978,91.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 3Y liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 3.° e 4•0 do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas à
empresa João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 15% da caução total da empreitada de Requalificação Urbana em Castelo Branco:
Requalificação da Praceta da Sobreira e Arruamentos Envolventes, no valor de €4.978,91.

3.2. Adaptação de Edifício Municipal para Centro de Criatividade— Conclusão da Empreitada.
Conta Final de Empreitada
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1143, de 28/02/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401.0
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada de Adaptação
de Edificio Municipal para Centro de Criatividade

externo, Efima

—

—

Conclusão da Empreitada, adjudicada ao consórcio

Eficiência, Instalações e Manutenção, Lda e Pentatipo, Lda. Os trabalhos realizados

totalizaram o montante de €224.461,45, mais IVA á taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a menos
no valor de € 654,57, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao valor de adjudicação de €
225.116,02, mais IVA à taxa legal em vigor.
Ata n,° 8/2019, de 15 de Março
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada de Adaptação de

Edificio Municipal para Centro de Criatividade
externo, Efima
1

—

—

Conclusão da Empreitada, adjudicada ao consórcia

Eficiência, Instalações e Manutenção, Lda e Pentatipo, Lda, realizada pelo montante de €

224.46145, mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a menos no valor de € 654,57, mais
IVA à taxa legal em vigor.
Ponto 4— ÁR DE

LOCALIzAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO

Lotes 138 e 139. Transportes Albifleet Unipessoal, Lda. Reserva de Lotes
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1302, de 11/03/2019, do Senhor Vereador
Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa Transportes Albifleet Unipessoal,
Lda, sedeada em Benquerenças, (NIF 514039736; CAE: 49410), para reserva de dois lotes da Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB).

É parecer do signatário que nada obsta a que o

Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela ahnea h) do n°2
do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: a) autorize a reserva dos Lotes n.° 138 (com 1.476,40
m2) e 139 (com 1.506,20 m2) da ALECB, a favor daquela empresa, para instalação de edificação
destinada à aUvidade de transportes e logistica de mercadorias pesadas e ligeiras; b) conceda ao
requerente um prazo de 120 dias, para apresentação do processo de licenciamento das instalações a
edificar; c) autorize que a Câmara Municipal desenvolva os procedimentos com vista ã anexação dos lotes
em causa e informe o requerente que, sobre ele, irão recair os custos relacionados com essa anexação,
em sede de escritura de compra e venda dos mesmos; d) estabeleça, como cláusula de salvaguarda, que o
incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
5.1. Certidões de Compropriedade
5.1.1. Maria Trindade de Jesus. Freguesia de São Vicente da Beira
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Trindade de Jesus,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação
ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 43, secção BM, da freguesia de São Vicente da Beira, a
favor dos herdeiros Fernando António Lobato Lourenço, Josê Joaquim Lobato e Virgilio António de Jesus,
assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento fisico do prédio ou a violação do
regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o
executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de
setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o
parecer favorável emitido só é válïdo desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento
fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.1.2. João Paulo Gaspar dos Santos e Outra. União das Freguesias de Freixial e Juncal do Campo
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por João Paulo Gaspar dos
Santos e Laura Andrade Monteiro, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição
de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na maffiz sob o artigo 266, da secção U, da
União das Freguesias de Freixial e Juncal do Campo, a favor de Eugénio Martins da Silva e Natalina Maria
Marques Cravo Gama, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do
prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre
estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver
inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.°
da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo
constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele
possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbano?.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.2. LE-EDI 5/2018. Centro Social Ribeiro das Perdizes. Castelo Branco. Declaração de
Caducidade de Processo de Obras de Edificação
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência LE-EDI 5/2018, de 12/01/2018, requerido por Centro Social Ribeiro das Perdizes, para proceder
a obra de edificação nova na Rua da Associação Cultural e Recreativa das Palmeiras, n.° 2

Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de
Processos), em 25/02/2019, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento,
considerando estarem cumpridos os formalismos legais.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a LE-EDI 5/2018, de 12101/2018, requerido por Centro Social Ribeiro das
Perdizes, para proceder a obra de edificação nova na Rua da Associação Cultural e Recreativa das
Palmeiras, n.° 2—A, em Castelo Branco.
Ponto 6— SERVIÇOS MuNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

6.1. Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Respetivas
Minutas de Contrato

6.1.1. Renovação da Rede de Abastecimento de Água nas Ruas de São Bento, Lombinho, Nova
e do Arrabalde

—

Malpica do Tejo

Pelo Senhor Vice-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 04/02/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação da Rede de
Abastecimento de Água nas Ruas de São Bento, Lombinho, Nova e do Arrabalde

—

Malpica do Tejo à

empresa Eliseu & Farinha Sociedade de Construções, Lda, pelo montante de €316.543,97, acrescido de
—

IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
04/02/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação da Rede de Abastecimento de
Água nas Ruas de São Bento. Lombinho, Nova e do Arrabalde

—

Malpica do Tejo à empresa Eliseu &

Farinha Sociedade de Construções, Lda, pelo montante de € 316.54397, acrescido de IVA à taxa legal
—

em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.1.2. Aquisição de Combustível Rodoviário Através de Cartões Magnéticos Anos 2019 e 2020
—

Pelo Senhor Vice-Presidente toi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados deÁgua e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco,

Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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tomada em 04/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Aquisição de Combustível
Rodoviário Através de Cartões Magnéticos

—

Anos 2019 e 2020 à empresa BP Portugal, SA, pelo

montante de € 120.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
04/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Aquisição de Combustível Rodoviário
Através de Cartões Magnéticos

—

Anos 2019 e 2020 à empresa BP Portugal, SA, pelo montante de €

120.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.1.3. Recolha, Transporte e Reciclagem de Lamas
Pelo Senhor Vice-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 04/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Recolha, Transporte e
Reciclagem de Lamas à empresa Valamb, Lda, pelo montante de € 55.000,00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
04/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Recolha, Transporte e Reciclagem de
Lamas à empresa Valamb, Lda, pelo montante de €55.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.1.4. Limpeza e Manutenção das Instalações dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco

—

Ano 2019
Pelo Senhor Vice-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 04/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Limpeza e Manutenção das
Instalações dos Serviços Munícipalizados de Castelo Branco

—

Ano 2019 à empresa Limpalbi, Lda, pelo

montante de € 17.669,04, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Ata n? 8/2019, de 15 de Março
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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
i

04/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Limpeza e Manutenção das Instalações dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco

—

Ano 2019 à empresa Limpalbi, Lda, pelo montante de €

17.669,04, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.1.5. Aquisição de Serviços para Manutenção e Atualização das Várias Aplicações Informáticas
Desenvolvidas pela AIRC
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 04/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Aquisição de Serviços para
Manutenção e Atualização das Várias Aplicações Informáticas Desenvolvidas pela AIRC à empresa Airc

—

Associação de Informática da Região Centro, pelo montante de € 19.493,92, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
04/03/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Aquisição de Serviços para Manutenção e
Atualização das Várias Aplicações Informáticas Desenvolvidas pela AIRC à empresa Airc Associação de
—

Informática da Região Centro, pelo montante de € 19.493,92, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
6.2.1. Contraordenação

nY

44/2018. Cláudia Sofia Antunes Santos Carvalho. Castelo Branco

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 44/2018, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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alínea o) do artigo 12.° 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 18/02/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 44/2018,
contra a arguida Claudia Sofia Antunes Santos Carvalho, com morada na Rua da Cancelinha, n.° 4, 3.°
dto, 6000-324 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 15 dias do
mês de outubro, do corrente ano de 2018, pelas 16:08 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário,
destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua da Cancelinha, n.° 4, 3.° dto, 6000324 Castelo Branco, ter a Sra. Claudia Sofia Antunes Santos Carvalho, com residência na Rua da
Cancelinha, n.° 4, 3.° dto, 6000-324 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar
o serviço de fiscalização n,° 270427 ao cliente n,° 36120, com a água fechada por falta de pagamento
desde 19/09/2018, contador selado com o n.° 39537, constatou-se no dia 15/10/2018, que a torneira do
contador encontrava-se aberta e o selo violado, a água foi novamente suspensa e o contador retirado, o
ramal foi selado com o selo n.° 39584.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração prevista na

j

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: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer
uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água efou de
águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do
referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punivel com coima de € 250 a €
1.500, no caso de pessoas singulares, e de 1.250 a 22 .00 € no caso de pessoas coletivas a prática dos
seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edificios 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 notificada para o efeito, por carta registada datada de 16
de outubro de 2018 e rececionada a 22/10/2018, 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 19/09/201 8, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 224796,
como valor de 22.41 €, com data limite de pagamento, 13/09/2018, rececionado no dia 27/08/201 8; 3-Ao
se efetuar um serviço de fiscalização n,° 270427 no dia 15/10/2018, para a morada em apreço, foi
detetado que o selo n.° 39537, que é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão da água
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a
leitura de 265 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 265
m3, o ramal foi selado com o selo n.° 39584. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados

todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 44/2018. 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.
(,,j’ 3 A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilicito censurável, prevendo o resultado ilicito 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 nivel do dolo. 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 o arguido ser notificado: 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 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 Cámara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco, aplicar a Cláudia Sofia Antunes Santos Carvalho, arguida no processo de
contraordenação n,° 44/2018, a coima de € 25000, prevista na alinea b) do n.° 3 do artigo 89°, por
violação da 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.a
Série n,° 108 de 5 de junho de 2013.
6.2.2. Contraordenaçáo n.° 4612018. Maria José Antunes Chambino. Castelo Branco
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 46/2018, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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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 12.° 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 18/02/2019, seguïdamente transcrita: ‘Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 46/2018,
contra a arguida Maria José Antunes Chambino, com morada na Rua ProL Hugo C. Pardal, n.° 1, 1.0 esq.,
6000-267 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 7 dias do mês de
novembro, do corrente ano de 2018, pelas 15:12 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário, destes
Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua Prof. Hugo C. Pardal, n,° 1, 1.° esq., 6000267 Castelo Branco, ter a Sra. Maria José Antunes Chambino, com residência na Rua Prof. Hugo C.
Pardal, n.° 1,

1.0

esq., 6000-267 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o

serviço de reabertura n.° 271992 ao cliente n.° 40010, com a água fechada por falta de pagamento desde
30/10/2018, contador selado com o n.° 41469, leitura 2068 m3, constatou-se no dia 07/11/2018, que a
torneira do contador encontrava-se aberta e o selo violado, apresentando a leitura de 2069 m3.’ 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:
‘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 alinea 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 edificios 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 09 de novembro de 2018 e
rececionada a 22/11/2018, a arguida apresentou a seguinte defesa escrita: ‘Acuso a receção de Vossa
notificação de 09/11/2018, do teor da informação/Auto de noticia n.° 46/2018, muito surpreendida fiquei,
peço que reflitam e considerem o meu testemunho. Sendo a única munícipe da morada acima
referenciada e estando ausente doze dias, como de costume fechei o contador da água. Voltei no dia sete,
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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tinha na caixa de correio o vosso aviso de corte de água. Fui aos vossos serviços e requisitei a água de
novo. Vim trabalhar, ao fim do dia, cheguei a casa estava tudo normal mas, percebi que o autoclismo
estava a deitar água e resolvi o assunto, O que se passou nas partes comuns do prédio onde estão os
contadores ultrapassa-me, mas sendo a única responsável, peço que me ajudem a resolver a situação
Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Nocia, e provado pelos SMCB, o local
sem mais custos. (
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 30/10/2018, por falta de pagamento do aviso de corte

n.°

228271, com o valor de 27.62 €, com data limite de pagamento, 24/10/2018, rececionado no dia
04/10/2018; 3-Ao se efetuar um serviço de reabertura n.° 273815 no dia 07/11/2018, para a morada em
apreço, foi detetado que o selo n.° 41469, 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 2068 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi retirado
apresentava a leitura de 2069 m3. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os

factos constantes do auto de vistoria n.° 46/2018. 2 Segundo o artigo 579 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 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 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 o arguido ser notificado: 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 599 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 919 do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
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Castelo Branco, aplicar a Maria José Antunes Chambino, arguida no processo de contraordenação n.°
46/2018, a coima de € 25000, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do
artigo 12°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Municipio de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.a Série n.° 108 de 5 de
junho de 2013.
6.2.3. Contraordenação n.° 4712018. João Filipe Peraboa Rijo Abrantes. Castelo Branco
]

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 47/2018, instruido 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 esfipula 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 12.° 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 18/02/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 47/2018,
contra o arguido João Filipe Peraboa Rijo Abrantes, com morada na Rua Orquestra Típica Albicastrense,
Lote 64, 1.° dto., 6000-339 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos
19 dias do mês de novembro, do corrente ano de 2018, pelas 09:23 H eu Bartolomeu Serra dos Santos,
funcionário, destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua Orquestra Típica
Albicastrense, Lote 64, 1.° dto., 6000-339 Castelo Branco, ter o Sr. João Filipe Peraboa Rijo Abrantes, com
residência na, Rua Orquestra Típica Albicastrense, Lote 64,

1.0

dto., 6000-339 Castelo Branco, cometido a

(s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 274070 ao cliente n.° 553557, com a
água fechada por falta de pagamento desde 22/10/2018, contador selado com o n.° 39595, leitura 875 m3,
constatou-se no dia 19/11/2018, que a torneira do contador encontrava-se aberta e o selo violado,
apresentando a leitura de 885 m3, o contador foi retirado e ramal selado com o selo n.° 41423.’ 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:
‘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
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vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89.0, do referido Regulamento, que se transcrevem:
‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a € 1.500, no caso de pessoas singulares, e de
1250 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 19 de novembro de 2018 e
rececionada a 27/11/2018, 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 22110/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 226897, com o valor de 29.49 €, com
data limite de pagamento, 16/10/2018, rececionado no dia 26/09/2018; 3 Ao se efetuar um serviço de
-

fiscalização n.° 274070 no dia 19/11/2018, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 39595,
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 875 m3 quando a
água foi suspensa, quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 885 m3, o ramal foi selado com
o selo nY 41423. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do
-

auto de vistoria n.° 47/2018. 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 Verifica-se que o
arguido é reincidente no ato cometido, possuindo com estes Serviços um Processo de Contraordenação
—

n.° 22/2015, lá regularizado. 4- O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito 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 € 500,00. 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 notificado: De que a decisão se
torna definitiva e exequivel se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias ap5s o seu
conhecimento pelo arguido (artigo 59.° do Decreto-Lei n,° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de
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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 deilberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 9l.° do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco, aplicar a João Filipe Peraboa Rijo Abrantes, arguido no processo de contraordenação n.°
47/2018, a coima de € 500,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alinea 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, Série n.° 108 de 5 de
jun ho de 201 3.
6.2.4. Contraordenação n.° 4812018. Elsa Cristina Gonçalves Nunes. Castelo Branco
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 48/2016, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Cãmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
• alínea c) do artigo 12.° 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 18/02/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n,° 48/2018,
contra a arguida Elsa Cristina Gonçalves Nunes, com morada na Travessa Eng. Adriano Godinho, Lote
432, 6000433 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 28 dias do
mês de novembro, do corrente ano de 2018, pelas 11:26H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário,
destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Travessa Eng. Adriano Godinho, Lote
432, 6000433 Castelo Branco, ter a Sra. Elsa Cristina Gonçalves Nunes, com residéncia na Travessa
Eng. Adriano Godinho, Lote 432, 6000433 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ôes): Ao
efetuar o serviço de reabertura n.° 275878 ao cliente n.° 8409, com a água fechada por falta de pagamento
• desde 27/11/2018, contador selado com o ri.0 44064, leitura 659 m3, constatou-se no dia 28/11/2018, que
a torneira do contador encontrava-se aberta e o selo violado, apresentando a leitura de 660 m3.’ Pelo que
ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 12,° do Regulamento dos
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, publicado em Diário da República,

2•a

série nY 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 alinea 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 notificada para o efeito, por carta registada datada de 04 de dezembro de 2018 e
rececionada a 07/12/2018, 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 reabertura
encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi
-

suspensa 27/11/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 229076, com o valor de 45.55 €, com
data limite de pagamento, 14/11/2018, rececionado no dia 25/10/2018; 3 Ao se efetuar um serviço de
-

reabertura n.° 275878 no dia 28/11/2018, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 44064, 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 659 m3 quando a
água foi suspensa, quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 660 m3. II. 1

-

Pelo exposto,

consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 48/2018. 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 Verifica-se que a arguida é reincidente no ato
cometido, possuindo com estes Serviços um Processo de Contraordenação n.° 41/2015, já regularizado e
-

o 43/2017 a seguir os tramites normais. 4

-

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 nível do dolo. III. Assim, é
proposto a aplicação à arguida a coima de € 500,00. 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
Ata n.° 8/2019, de 15 de Março
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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 notificado: 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.° do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco, aplicar a Elsa Cristina Gonçalves Nunes, arguida no processo de contraordenação n.°
48/2018, a coima de € 500,00, prevista na alinea 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, Série n.° 108 de 5 de
jun ho de 201 3.
Ponto 7— PATRIMÓNIO

Cedência Graciosa de Parcelas de Terreno para o Domínio Público
7.1. Vale da Raposa Castelo Branco. Célio André Cavalheiro Pinheiro e Outra
—

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 5, de 25/02/2019, da Divisão de Urbanismo
e Obras Particulares, registada com o n.° 1184, de 04/03/2019, no programa de gestão documental
MyDoc, sobre a cedência de uma parcela de terreno ao Município por Célio André Cavalheiro Pinheiro e
Outra. Da informação, consta o seguinte texto: “foi condicionante do licenciamento da construção de uma
moradia sita em Vale da Raposa, Caminho 1

—

Quinta 9 Direita Parte

—

Castelo Branco, em função da

declaração de cedência de 52,00 m2 para espaço público, responsabilidade pela execução das
infraestmturas de passeios em pavê idêntico ao da envolvente, estacionamentos em calçada grossa de
granito e futura concordância dos arruamentos a noroeste, do prédio inscrito na matriz predial 7409 e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 11920/20150825. Assim, deverá
a Ex.ma Câmara deliberar sobre a aceitação da doação e dar poderes ao Senhor Presidente ou quem o
substituir para outorgar a respetiva escritura.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alinea j) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa para o domínio público, promovida por Célio
André Cavalheiro Pinheiro e Outra, de uma parcela de terreno com a área de 52,00 m2 do prédio inscrito
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na matriz predial 7409 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
11920/20150825.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
7.2. Ampliação do Cemitério e do Campo de Futebol em Mourelo. Constituição de Dois Novos
Artigos Matriciais. Retificação de Deliberação da Câmara Municipal de 0210312018 (Ponto
7.2. Parcela de Terreno em São Vicente da Beira. Maria Leopoldina Pinto Lopes. Cedência
Graciosa)
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1078 de 26/0212019, da Divisão de Obras
Equipamentos e lnfraestwturas, para retificação da deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião
de 02/03/2018, sob o Ponto 7.2. Parcela de Terreno em São Vicente da Beira. Maria Leopoldina Pinto Lopes.
Cedência Graciosa. Da presente informação consta o seguinte texto: “relativamente à informação nY 296,
de 23 de janeiro de 2018, somos a informar, que do artigo 42 da secção CN com a área total de 19.400,00
m2, da Freguesia de São Vicente da Beira, e de acordo com a planta anexa, foram cedidas duas parcelas
com as respetivas áreas: Cemitério

—

589,70 m2; Campo de Futebol —2.652,00 m2. Estas duas parcelas

perfazem uma área de 3.241,70 m2, conforme referido na informação n.° 296, de 23/01/201 8. A área total
resultante do artigo 42 da secção CN será de 16.158,30 m2 (19.400,00 m2 —3.241,70 m2

=

16.158,30

m2). Face ao exposto, solicita-se que sejam constituídos dois novos artigos matriciais que correspondem à
área cedida para o campo de futebol e cemitério, bem como a correção da área do artigo 42 da secção
CN, e que se faça a respetiva escritura de cedência para o domínio privado do município.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação da deliberação, tomada em
reunião de 02/03/2018, sob o Ponto 7.2. Parcela de Terreno em São Vicente da Beira. Maria Leopoldina

Pinto Lopes. Cedência Graciosa, passando a mesma a aprovar a cedência graciosa, para o domínio
público, da área de 3,241,70 m2, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o n.° 42 da
secção CN, da Freguesia de São Vicente da Beira, sendo que 589,70 m2 se destinam à ampliação do
cemitério e 2.652,00 m2 se destinam à ampliação do campo de futebol da povoação de Mourelo.
Deliberou ainda que sejam constituídos dois novos artigos matriciais, de acordo com as áreas
apresentadas.
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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Ponto 8

—

CONTABILIDADE

4a Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do PlanoI2Ol9
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a 4a Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano
/2019, respehvamente, nos valores de € 604.250,00 e € 775.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9— DELIBERAÇÕES DIVERSAS

9.1. Regulamento de Exploração do Aeródromo Municipal de Castelo Branco. Procedimento
Conducente à Sua Preparação Artigo 98.° do CPA
—

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta do Senhor Presidente, datada de 11 de março de
2019, com o número de entrada 1372, de 14/0312019, que se transcreve: “o Aeródromo Municipal de
Castelo Branco, com indicativo ICAO (lnternational Civil Aviation Organization) LPCB, insere-se em
espaço aéreo com classe G. Além de liberdade que esta classificação lhe confere, possui características
que viabilizam Condições Meteorológicas Visuais (VMC) para voos operados em Regras de Voo Visual
(VFR) durante grande parte do ano. Servindo toda a aviação geral e ultraligeira, dota-se de uma pista
asfaltada com 1.460 metros de comprimento por 30 metros de largura e de um hangar que permite acolher
aeronaves residentes e visitantes, num espaço com cerca de 1.000 m2. Acolhe ainda um edifício
designado por Base de Apoio Logistico (BAL), destinado a servir a Proteção Civil durante todo o ano.
Movimenta centenas de colaboradores no período critico do verão e integra uma companhia do Grupo de
Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS), instalada de forma permanente com o suporte de um
1

helicóptero residente. Em face do exposto, importa disciplinar a utilização do espaço e das instalações
afetas ao aeródromo municipal, sendo para isso necessário que os serviços desencadelem o
procedimento com o objetivo de elaborar regulamento administrativo para o efeito. De acordo com o
estipulado no artigo 98.° do Código do Procedimento Administrativo, o inicio do procedimento é publicitado
na Internet, no sitio institucional da entidade pública, com a indicação do órgâo que decidiu 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;
Nestes termos, proponho à Câmara Municipal que delibere, nos termos e para os efeitos do que dispõe o
artigo 98.° do Código do Procedimento Administrativo, dar início ao procedimento conducente à
preparação do regulamento de exploração do Aeródromo Municipal de Castelo Branco.”
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do que dispõe o artigo
98.° do Código do Procedimento Administrativo, dar início ao procedimento conducente à preparação do
regulamento de exploração do Aeródromo Municipal de Castelo Branco.
9.2. Habitar Castelo Branco Solidário

Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em

—

Habitações Degradadas. Regulamento n.°21112017. Fixação de Comparticipaçôes. Fase III
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1314, de 12/03/2019, do Departamento de
Administração Geral, sobre o Habitar Castelo Branco Solidário

—

Programa Municipal de Apoio à

Realização de Obras em Habitações Degradadas. Regulamento n.° 211/2017. Fixação de
Comparticipações. Fase III. Da informação consta o seguinte texto:

Relativamente ao assunto

supramencionado, e após verificação documental e avaliações urbanisticas efetuadas, cumpre-me
informar o seguinte: 1. Foram analisadas, pela ordem de entrada nos serviços, conforme disposto no n.° 1
do regulamento suprarreferido, as candidaturas devidamente instruídas, com toda a documentação
verificada e julgada conforme; 2. Dessa análise, constatou-se que 17 candidaturas, concretamente as
relativas aos processos HCB-SOLR1, HCB-SOL/73, HCB-SDLR4, HCB-SOLR6, HCB-SOLR7, HCB
SOL/78, HCB-SOL/79, HCB-SQL/83, HCB-S0L187, HCB-S0U89, HCB-SOL/94, HCB-SOL/97, HCB
SOL/104, HCB-SU7/201 8, HCB-S/81/2018, HCB-S/8 e HCB-S/60, estavam conformes, cumprindo os
requisitos exigidos; 3. Na sequência da avaliação urbanística efetuada às candidaturas admitidas, foram
identificadas as intervenções prioritárias a executar, assim como foi elaborado o respetivo mapa de
trabalhos e estimativa orçamental, elementos que constam das respetivas fichas do edificado em cada
processo; 4. Apresenta-se de seguida um mapa resumo da situação descrita:
Candidaturas conformes

17

Estimativa da comparticipação da CMCB

€ 156.629,50

Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo 9.° do Regulamento n.° 211/2017, que
seja deliberado: aprovar o valor das comparticipações, de acordo com o seguinte mapa:
Programa Habitar casteto Branco Solidário (HcB-SoL)
(candidaturas conformes para aprovação ma reunião do Órgão Executivo)
Fase tIt
Proc, N.’

Proprietário /Arrendatàrio

Local

Freguesia

Pi’ia

comparbopação

compaicipação

HCB-S0U71

Maria da Anunciação M Goutão

Tranessa de Santo António, Ninho Açor

4

UF Ninho do Açor e Sobral

7990,00€

9827,70€

HCB-S0U73

Pedro Josó Gama Inâcio

Estrada Nacional 352

2

SãoVicente da Beira

9100,00€

9963,00€

HCB-60U74

Maria José Barata Mendes

Rua do Hospital

lO

Alcains

7500,00€

9225,00€
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HCB-S0U76

Maria dos Santos Pires Cotovio

Rua Chão da Vinha, RC, Ninho Açor

lO

UF Ninho do Açor e Sobral

7760,00€

9544,80€

HCB-60U77

João Pires Martnho

Rua da Igreja, Freixial do Campo

5

UF Freixial e Juncal Campo

2950,00€

3628,50€

HCR-S0Lj78

José Salvado dos Ramos

Largo da Amoreira

IS

UF Freixial e Juncal Campo

780000€

9 59400 €

HCB-SOL’79

MadaCruz Meios Caqueiiavilõ,ia

RcaJoVe)no

SI

Castelo Brarco

8 125,00€

551253€

HDB.SQL’83

Enanuel Ron-k Ames

Ra Pequer.a

14

M-anSIe da B&ra

e

ioo CO €

9963,00€

HC9.SO87

Mada do Rosado

Rua do Rossio, Ninso do Açor

6

UF Ninho do Açor e Sobral

8050,00€

9901,50€

HCB.SOL”83

Eiisetede Ql’veiraFerre,ra

Barro Leonardo

22

Castelo Brar.co

8 500,96€

9010 CO €

Airaceda

8C1625€

986000€

L’F Nicho do Açor e Sobr

7650,00€

943950€

Malpica do Tejo

7500,00€

9225,00€

UF Ninho do Açor e Sobral

8100,00€

9963,00€

HcB.SQL’94

naMara

bCB-S0u97

la Nu,es Batsia

Rua Cam:ão mEngo, Carreto, Nrnho Açor

HCB-50U104

Maria da Piedade Gardele

Rua da Mina

RjaSaMaiaRodiasdeC.ma
49

HCB-917712018 Francisco José Proença Mendes

Rua da Igreja

HCB-S18l/20l8 Manuel António Pedroso

Quinta da Carapalba de Baixo, Rua D

Castelo Branco

8100,00€

9963,00€

8097,56€

9960,00€

7300,00€

8979,00€

129638,82€

156 629,50€

2

HC8-S/8

Ricardo Manuel Santos Chaves

Rua da Escora Nova. Lousa

14

UFEscalos de Cima e

HCB.S/60

José Maria Ferrandes Marques

Rua do Pessegueiro.

16

Montorle da Beira

() Iva à lana de 6% (ARU)

()

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as dezassete comparticipações discriminadas
no mapa supra, relativas ao Habitar Castelo Branco Solidário Programa Municipal de Apoio à Realização
—

de Obras em Habitações Degradadas. Regulamento n.° 211/2017. Fixação de Comparticipações. Fase III,
estimadas em € 156.629,50.
Ponto 10

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Vice-Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 14 de março:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€29.877.623,04
€7.150,57

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 a Senhora D. Maria Salomé Leitão, para se queixar novamente de que, apesar dos seus
vários contactos com a autarquia, o problema com a entrada de fumo em sua casa, proveniente da
chaminé de um vizinho, continua. O Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luis
Alfredo Cardoso Resende recordou a munícipe que o Município, no seguimento da sua reclamação, jâ
tinha desencadeado o procedimento legal para que o vizinho promovesse a elevação da estrutura da
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chaminé para a altura adequada. Explicou que na atual situação estão em causa os direitos dos
particulares, tanto da reclamante como do reclamado e que, neste ponto, qualquer decisão a ser tomada
tem de o ser no âmbito das competências da Câmara Municipal e cumprindo a legislação aplicável.
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 respefivas deliberações
produzirem efeitos imediatos,
CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Se or Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram 10
horas e 40 minutos, da qual se lavrou a presente ta ue vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e
por mim, Roberto António Reixa Nabais, que a s re dei.
O Vice-Presidente da Câmara
O Secretádo
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