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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°J6
Aos dezassete dias do mês de maio 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 Presidente
Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues
Alves e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia
Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos,
Roberto António Reixa Nabais.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

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

Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Muito bom dia para todos. Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal. Ex.mos Senhores Vereadores. Ex.mo Senhor Técnico do Município. Um
cumprimento também, muito particular, para o Luís Barroso e, de uma forma especial, para a
Comunicação Social. O assunto sobre o qual eu gostaria de fazer uma pequena asserção tem a ver com
um tema que é muito relevante para a nossa comunidade e é, exatamente, a questão da saúde. Para fazer
esta abordagem ao tema da saúde, eu tenho necessariamente de fazer uma nota prévia que vai para
todos aqueles profissionais da Unidade Local de Saúde (ULS) de Castelo Branco, que eu tenho em
elevada conta, levando em conta o seu elevado profissionalismo, o seu sentido de responsabilidade e
também o zelo que eles procuram colocar nas suas funções. Eu falo com algum conhecimento de causa...
Não que eu seja, felizmente, um utente da ULS com alguma assiduidade... Mas falo com alguma
experiência. Falo também com a experiência e o conhecimento de algumas pessoas que me são próximas
—

familiares, amigos

—

e, portanto, esta é a minha experiência, mesmo que, eventualmente, eu não possa

ser acompanhado por algumas pessoas, no que diz respeito ao profissionalismo destas pessoas. Tem sido
esta atitude, por parte destes profissionais, que tem evitado que algumas lacunas
recursos humanos e é sobre isso que vamos falar
mais evidentes. Nós, na semana passada
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em particular, dos

não se tenham tornado, ao longo destes tempos,

e este, de alguma forma, não deixou de ser o mote

—,

faz hoje
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oito dias, tivemos a visita da Senhor Ministra da Saúde ao Hospital Amato Lusitano e tanto quento eu pude
apurar ela não se terá mostrado muito disponível para falar com a comunicação social. Todavia, teria sido
muito interessante, sobretudo por parte de quem responsabilidades no conselho de administração da ULS
—

em particular por esses, mas também pelos responsáveis políticos que estiveram presentes

—,

confrontar

a Senhor Ministra da Saúde com alguns dados que são algo preocupantes para esta unidade de referência
e que nós queremos que tenha, sobretudo, grandes melhorias ao nível dos seus recursos humanos, com o
intuito de prestar um serviço de acordo com aquilo que é a sua missão. Todos nós estamos conscientes,
nunca é demais sublinhar, o quanto a saúde e os seus serviços são fundamentais para a nossa segurança
e também para o nosso bem-estar. É de facto um serviço que é nuclear nas nossas vidas e este,
funcionando bem, ele pode fazer diferença e em alguns casos faz mesmo diferença, na fixação de
pessoas ao nosso território. Eu trago comigo alguns dados que eu gostaria de partilhar, no que diz respeito
à Pordata (Base de Dados Portugal Contemporâneo). São dados relativamente ao ano 2017, que foram
publicados não há tanto tempo quanto isso, e que nos dão o número de médicos por habitantes. Eu fiz o
exercício habitual que é exatamente ver como é que estão os concelhos que são capitais do interior do
país. Em Portugal, no território nacional, há um médico por cada cento e noventa e oito ponto três
habitantes. Pegando nas oito capitais do interior do país, aparece-nos em primeiro lugar Évora, com o
número mais baixo, em que há um médico por cada cento e vinte ponto quatro; em segundo lugar, Viseu,
um médico por cada cento e trinta e nove ponto um habitantes; Vila Real, em terceiro lugar, cento e
cinquenta e seis habitantes ponto oito; a Guarda, um médico por cada cento e sessenta e quatro ponto
seis; em quinto lugar, surge-nos Beja, com um médico por cada cento e sessenta e sete ponto nove
habitantes; em sexto, Portalegre, com um médico por cada cento e noventa e seis ponto três habitantes;
em sétimo lugar, aparece-nos Bragança, com um médico por cada cento e noventa e nove ponto cinco
habitantes; e finalmente, infelizmente, no último lugar, das oito capitais do interior do país, aparece-nos
Castelo Branco, com um médico por cada duzentos e quinze ponto um habitantes. Infelizmente, repito... É
com lamento, com pesar, que constato que Castelo Branco, mais uma vez, ocupa um dos últimos,.. Neste
caso o último lugar, num indicador que é tão importante para a nossa segurança, para o nosso bem-estar,
das oito capitais do interior do país. A estes dados que eu dou particular importância e que são,
indiscutivelmente, dados bastante preocupantes, eu também gostaria de associar outros números que me
causam alguma apreensão e que nos deveriam, a todos, fazer refletir e mobilizar. Eu fiz uma pesquisa
antes de ontem e é uma pesquisa datada do dia quinze sobre os tempos médios de espera no Serviço
Nacional de Saúde, no que diz respeito ao Hospital Amato Lusitano. No que concerne às consultas, uma
pessoa que esteja na área de influencia do Hospital Amato Lusitano, para ter uma consulta em
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oftalmologia, tem um tempo médio de espeta de trezentos e cinquenta e cinco dias; de cardiologia,
noventa dias; endocrinologia, oitenta e oito dias; psiquiatria, oitenta e sete dias; ortopedia, oitenta e três
dias; pneumologia, setenta e um dias; e eu podia continuar, mas para não me tornar maçador, ficar-me-ia
por aqui, no que diz respeito às consultas. No que diz respeito às cirurgias: para otorrinolaringologia,
demora em média duzentos e sessenta e três dias; para ortopedia, cento e oitenta e um dias; em
genecologia, noventa e dois dias; para oftalmologia, oitenta e sete dias; para urologia, setenta e cinco dias;
e para a cirurgia geral, setenta e um dias. Eu sublinho que, no que diz respeito ao número de médicos por
habitantes, são dados oficiais retirados da Pordata. No que diz respeito aos tempos de espera, quer para
consultas, quer para cirurgias, são também dados oficiais que constam no site do Serviço Nacional de
Saúde. Senhor Presidente, eu não me queria alongar muito mais, queria era deixar-lhe um conjunto de
questões. A primeira questão que eu deixaria é: estes dados não o deixam preocupado? Em segundo
lugar: estes dados não exigiriam uma voz reivindicativa junto da tutela, que de alguma forma fizesse
sensibilizar que estes dados não se compaginam com o melhor da prestação de serviços ao nível da
saúde? Em terceiro lugar: o que é que tem feito V. Ex,a, enquanto responsável máximo deste concelho,
para evitar esta situação? E, em último lugar: o que é que se propõe fazer para alterar esta situação?
Termino dizendo que, de facto, os profissionais que trabalham na ULS merecem-me todo o respeito, não
há aqui qualquer tentativa de apoucar, pelo contrário, eles têm minimizado, com muito esforço e
dedicação, aquilo que poderiam ser lacunas que resultam, sobretudo, dos recursos humanos. A minha
chamada de atenção prende-se, no essencial, com os recursos humanos. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “Eu como vou ter de sair mais cedo, porque hoje, felizmente, temos em Castelo
Branco o Dia Paralímpico e terei que receber, também, o Senhor Secretário de Estado da Juventude, que
vai estar aqui presente. Como este tema é, na verdade, importante e, mais uma vez, as coisas são
apresentadas da forma como são, diria mesmo levianamente, sobre aquilo que é a situação da ULS. Pois
bem, Senhor Vereador, quero dizer-lhe o seguinte: o Senhor agarrou em determinados números, podia ter
agarrado noutros, nomeadamente, o tempo de espera em nevrologia, o trabalho que lá é feito, podia ter
agarrado noutras especialidades em que, na verdade, somos uma referência em Castelo Branco... Não. O
Senhor, com certeza, não agarrou na gastroenterologia, não agarrou na medicina interna, não agarrou na
cirurgia... E, portanto, agarra em dois ou três dados e carateriza, de uma forma geral, a ULS. Isso é
leviano, é, sem dúvida alguma, fazer uma caraterização global e geral sobre o trabalho que está a ser feito
na ULS. Antes de falar como falou e tentar assacar responsabilidades ao Presidente da Câmara por tudo
isso que, eventualmente, possa acontecer na ULS, quando o Presidente não é o responsável direto, nem
faz a gestão da IS... Por acaso já lá passou e tem conhecimento profundo da realidade daquilo que é a
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ULS de Castelo Branco. Antes de fazer isso devia estudar mais, devia de agarrar mais a totalidade, para
poder fazer uma avaliação correta sobre a ULS e, ao fazer uma avaliação como a faz e procura fazer e
—

que tanto diz que defende os profissionais da ULS, como se os outros não os defendessem ou não
tivessem respeito por esses profissionais

—,

não os está a respeitar, efetivamente. Até porque, em primeiro

lugar, antes de fazer essa avaliação tão leviana, devia assumir as suas responsabilidades, também.
Porque as coisas não começam hoje, as coisas têm uma história e, felizmente, hoje na ULS até se estão a
fazer investimentos para melhorar as condições de funcionamento e de trabalho da ULS, nomeadamente,
no Hospital Amato Lusitano... Já se fizeram investimentos no Centro de Saúde, já se fizeram
investimentos no hospital que foram assumidos diretamente pela Câmara Municipal, demonstrando que a
Câmara Municipal e o Presidente da Câmara estão atentos áquilo que é a realidade da saúde em Castelo
Branco e que procuram fazer, lutar e colaborar para que as coisas se tornem cada vez melhores. Neste
momento e depois de uma intervenção feita diretamente pela Câmara Municipal na urgência
Senhor nem sequer referiu
1

—,

—

que o

para que as pessoas tenham outras condições de atendimento, para que, na

verdade, possa ser uma verdadeira urgência e todos os investimentos feitos naquela urgência, em duas
—

fases, foram assumidas através da Camara Municipal e hoje estamos a verificar um investimento num
edifício novo no Hospital Amato Lusitano, para criar melhores condições ao hospital. Decorrem estes
investimentos porque, na verdade, os responsáveis políticos, nomeadamente o Presidente da Câmara, no
tempo oportuno, lutaram por isso. E quero-lhe dizer que a Senhora Ministra da Saúde estev efetivamente,
na sexta-feira passada no Hospital Amato Lusitano em visita de trabalho interna onde não estiveram
responsáveis políticos nenhuns, só esteve a Senhora Ministra

—

eu próprio também não estive presente,

soube da visita de trabalho da Senhora Ministra e da realização de reuniões internas, O Senhor devia de
assumir a responsabilidade de terem deitado abaixo o investimento que era considerado importantíssima
para a ULS. O Senhor devia de assumir em primeiro lugar, quando faz as afirmações que fez, de ter
assumido a responsabilidade de ter-se perdido sete milhões de euros do Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN) para concretizar investimentos consideráveis e importantes para o Hospital
Amato Lusitano. Porque isso sim permitiria ao hospital tornar-se mais atrativo e responsabilizar mais a
tutela na concretização e na melhoria dos serviços do Hospital Amato Lusitano. Isso sim seria um
investimento estruturante para o Hospital Amato Lusitano e quero-lhe dizer que se não fosse a intervenção
do Presidente da Câmara, se calhar não estaríamos a ter hoje os investimentos que estamos a ter no
edifício novo, para a consulta externa e hospital de dia. Se não fosse a intervenção do Presidente da
Câmara ainda no tempo do governo do PSD

—

e o Presidente da Câmara sabe bem qual era a vontade

que havia nessa altura, relativamente ao Hospital Amato Lusitano
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efetivamente, fosse atribuida a fatia maior, ao Hospital Amato Lusitano, do novo quadro comunitário. E se
a Senhora Ministra veio na sexta-feita a Castelo Branco, é, precisamente também, porque o Presidente da
Câmara de Castelo Branco tem interferido, das diversas formas, pata a necessidade de investir e
concretizar um olhar diferente para o Hospital Amato Lusitano. E não vale a pena sequer ir à procura,
porque está na memória de todas as pessoas, daquilo que tem sido afirmado e tem sido feito, em termos
públicos, nos diversos locais... Não só em entrevistas diretas, mas também aquilo que tem sido a
intervenção do Presidente da Câmara nas Assembleias Municipais, relativamente à ULS de Castelo
Branco. Diria mesmo que, não fora a decisão de não investir, por parte do governo do PSD na ULS,
perdendo mesmo fundos comunitários, estaríamos hoje já mais à frente do que aquilo que estamos.
Portanto, quando quiser sacar responsabilidades aos outros, assuma em primeiro lugar as suas próprias
responsabilidades e as responsabilidades do seu partido. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, uma vez que se vai
ausentar, vai-me permitir que eu vá ripostar, relativamente a um conjunto de afirmações que V. Ex.a
proferiu... E vou começar exatamente por onde eu devo começar, que é por repor ou fazer uma tentativa
de reposição, daquilo que foi a minha intervenção. E felizmente que ela está gravada e, portanto, eu
convido-o a, eventualmente, se assim o entender, a voltar, outra vez, a ouvi-la, Não deturpe, por favor, a
minha intervenção ou as minhas palavras, porque mais uma vez estamos assisti, da sua parte, a uma
estratégia que tem sido ultimamente muito recorrente, que é entrar num processo de vitimização. Eu, em
circunstância alguma, responsabilizei

—

e foi esta a expressão que V. Ex,a utilizou

—

ou ‘assaquei’

responsabilidades, por tudo o que se passa na ULS, ao Senhor Presidente da Câmara, Eu, em
circunstância alguma, fiz esse tipo de afirmação ou de insinuação. Eu lancei foi um conjunto de questões
para aquele que é o responsável máximo deste concelho. Portanto, resposta a verdade das coisas, como
elas foram exatamente ditas, e agradecendo de facto, que não faça uma tentativa de deturpação daquilo
que eu digo

—

Ponto 1. Ponto 2, eu não vim para aqui fazer uma caraterização da ULS de Castelo Branco,

do Hospital Amato Lusitano. Eu trouxe comigo foram dados oficiais e que são dados que nos deveriam
preocupar a todos e que eu estou convicto que preocupa a população da nossa cidade, do nosso
concelho, da área de influência da ULS. O facto de, nas oito capitais do interior do país, ser Castelo
Branco aquela que tem menos médicos por habitantes é um dado muito preocupante. Aliás, eu até tive o
cuidado de dizer, a dado momento, que nos deveria mobilizar a todos. Este é de facto um combate de
todos. No que diz respeito às questões do tempo de espera, obviamente que há aqui dados que são,
repito, preocupantes. Mas eu também não posso ignorar que há serviços de referência no Hospital Amato
Lusitano. Aliás, a minha intervenção começou, exatamente, por aí, por salvaguardar os excelentes
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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profissionais que ainda vamos tendo no Hospital Amato Lusitano. Mas, em síntese e pata concluir, dizerlhe que a minha intervenção não é leviana, é fundamentada em factos oficiais e o Senhor Presidente tem
—

alguma dificuldade em lidar com a realidade

—,

mas eu queria terminar dizendo que as questões de ordem

material, as questões de ordem física são indiscutivelmente importantes. Com isto, estou de alguma forma
a valorizar aquilo que o Município tem feito ao nível dos investimentos no Hospital Amato Lusitano. Mas
que também fique claro para todos: as mais-valias de qualquer tipo de organização e, em particular,
aquelas que tenham por missão, nomeadamente a saúde, irão sempre residir nos seus recursos humanos
e nas suas valências, designadamente naquilo que é o seu bom funcionamento. E, portanto, é para aqui
que eu estou a fazer a chamada de atenção, é neste ponto que eu estou a manifestar a minha
preocupação e não, como disse, a assacar’ toda a responsabilidade por aquilo que menos bem funciona
na ULS ao Senhor Presidente da Câmara. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: ‘Só para terminar, dizer muito rapidamente ao Senhor Vereador duas coisas. O

Senhor questionou o Presidente da Câmara sobre o que tinha sido feito para defender a saúde e, portanto,
o Senhor Presidente da Câmara já lhe respondeu tudo aquilo que tem sido o seu esforço na área da saúde
e em defesa própria da ULS. Aquilo que lhe tenho a dizer mais é que quando questiona a responsabilidade
do Senhor Presidente da Câmara deve, sobretudo e em primeiro lugar, assumir as suas
responsabilidades, também. Não é questionar assim. Não lhe reconheço sequer competências para fazer
uma avaliação sobre o estado da saúde da ULS de Castelo Branco. Já lhe disse que esses dados são,
mais uma vez, dados que o Senhor apanha descontextualizados, sem ter em conta e sem ter a análise
daquilo que é a realidade da saúde a nível distrital... Provavelmente, outros distritos não terão a condição
que tem o distrito de Castelo Branco, nomeadamente, com a quantidade de hospitais que tem...
Efetivamente, a realidade é uma completamente diferente... E tirar uns dados para dizer que está muito
preocupado com a saúde... Iodos nós também estamos... Agora, uma avaliação correta do estado da
saúde em Castelo Branco não é, de todo, séria quando feita como o Senhor está a fazer... Nem sequer
lhe reconheço competências para a fazer... E o Senhor, a partir de determinados dados,
descontextualizados, está a passar uma imagem negativa daquilo que é a saúde em Castelo Branco.
Segundo, é muito bonito dizer que os investimentos materiais não são o mais importante e que o mais
importante são os recursos humanos. Pois bem, isso também é verdade, é muito bonito dizê-lo, mas
quando os recursos humanos não têm as condições adequadas para melhor desenvolverem o seu
trabalho, nunca o vão conseguir fazer. E é isso que se tem lutado em Castelo Branco, nos últimos tempos,
nos últimos anos, felizmente. É para melhorar as condições, nomeadamente, o Hospital Amato Lusitano,
para que os seus recursos humanos possam trabalhar melhor e prestar um melhor serviço e uma melhor
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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qualidade de trabalho aos nossos utentes e aos doentes de Castelo Branco. Porque sem isso... Eu até
poderia dar alguns exemplos daquilo que são as dificuldades que o hospital tem, nomeadamente na
gestão dos seus recursos humanos, por não ter as condições físicas adequadas... Mas não vale a pena
porque estamos numa reunião de Câmara e não numa reunião dedicada à saúde e aí teria muito para
dizer sobre essa matéria porque, na verdade, conheço a realidade. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente da Câmara, eu vou
terminar sem mais nenhuma consideração, deixando apenas um comentário: é que a prepotência e a
arrogância são as armas daqueles que, de facto, não têm argumentos. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “Ó Senhor Vereador... Quero dizer-lhe só uma coisa: a prepotência e a
arrogância são sobretudo de quem se arvora em apresentar dados muito completos, ou ter competências
em fazer as análises críticas, quando não tem o mínimo de competências para as fazer, Obrigado.”
Neste momento, eram 9 horas e 30 minutos, o Senhor Presídente ausentou-se permanentemente
da reunião devido a compromissos oficiais relacionados com as comemorações do Dia
Paralímpico Nacional Castelo Branco 2019 e a visita do Senhor Secretário de Estado da Juventude,
passando o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves a presidir a reunião.
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara em exercício. Ex.ma Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa.
Comunicação Social. Caros Concidadãos. Temos assistido, nos últimos anos, a uma alteração do
paradigma, relativamente ao investimento, que não tem sido tanto material, mas sim tem sido substituído
por um conjunto de ações imateriais. Nesse conjunto de ações imateriais de dinamização dos vários
equipamentos que têm sido implementados, há uma área de atuação que eu gostava hoje de partilhar
convosco e que tem exatamente a ver com um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas na
perspetiva da juventude. Em três áreas aqui chave: empregabilidade e empreendedorismo; educação,
formação, criatividade e cultura; desporto e lazer. Ao nível de empregabilidade e do empreendedorismo
tem sido levado a cabo um conjunto de ações das quais destaco a Fábrica do Jovem Empreendedor com
o seu Projeto Coolworking. Tenho aqui alguns números para partilhar convosco, que dizem respeito ao
ano letivo de 2018-2019
—,

—

como já tivemos oportunidade de apresentar num conjunto de outros momentos

há aqui um conjunto de ações direcionadas quer para o primeiro ciclo, quer para o segundo e terceiro

ciclo, quer para o ensino secundário. Esta Fábrica do Jovem Empreendedor tem neste momento, no ano
letivo 2018-2019, quinhentos e setenta e três alunos a participarem nesta temática do empreendedorismo.
Isto começou com um projeto piloto em 2016-2017, depois, com cerca de quarenta alunos envolvidos, em
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2017-2018, o ano passado, já tivemos quatrocentos alunos envolvidos e, este ano, já estão envolvidos
quinhentos e setenta e três alunos, nesta temática do empreendedorismo. Não queremos que façam das
suas profissões, um dia mais tarde, empreendedores, queremos sim que eles utilizem o
empreendedorismo como uma ferramenta nas suas vidas e que estejam com estado de vigilância
permanente, para transformarem as dificuldades, as adversidades, em oportunidades. Ao nível da
educação e formação, novamente nesta perspetiva da juventude, este ano, o Festival de Literatura Infantil

e Juvenil de Castelo Branco é também um bom exemplo de direcionamento desta política para os jovens.
Realizou-se há pouco tempo mais uma iniciativa, o CB Talks

—

Caminhar para o Futuro, direcionado para

os alunos de décimo primeiro e décimo segundo anos que estão nesta fase, também, a decidir como vai
ser o seu caminho em termos do ensino superior. Com depoimentos, com histórias na primeira pessoa,
ligadas às várias oportunidades, aos vários caminhos que eles vão ter a seguir e também à questão
motivacional, a Câmara Municipal, juntamente com os agrupamentos, levou a cabo esta ação onde
estiveram cerca de trezentos alunos presentes. Outra iniciativa ligada à questão da juventude tem a ver
com a Quinta do Chinco. A Quinta do Chinco, que passa muitas vezes despercebida em termos das
inúmeras atividades que leva a cabo, tem realizado muitas ações ligadas aos alunos e, a título de
exemplo, no ano de 2018

—

temos aqui a contabilização feita por ano

—,

participaram novecentos e trinta

alunos nas dinâmicas da Quinta do Chinco. Com visitas, com envolvimentos e, portanto, é também um
número de referência da integração deste público infantil e juvenil nas dinâmicas do Município e na
interação com as escolas. Também a questão da criatividade e da cultura. A Fábrica da Criatividade tem
sido também um exemplo das dinâmicas que já lá existem, quer com os jovens do ensino secundário, quer
com os alunos do ensino superior, dizer-vos que aconteceram recentemente as comemorações do Dia da
Europa, no passado dia dez e dos Dez Anos da Região da EUROACE, na Fábrica da Criatividade. As
comemorações de três regiões, Região Centro, Região Alentejo e Região Extremadura, que se juntaram
em Castelo Branco, que escolheram Castelo Branco e a Fábrica da Criatividade, onde durante um dia de
i

trabalho tivemos cento e setenta alunos destas três regiões a partilhar experiências e, acima de tudo,
também, a visitar o que de melhor nós temos aqui e Castelo Branco foi escolhido, efetivamente, para esta
dinâmica. Temos outros exemplos ao nível do desporto e do lazer, nomeadamente a questão que está a
decorrer, o Dia Paralímpico, o Festival de Ginástica de Castelo Branco, que vai chegar em junho e em que
vão estar cerca de mil e cem atletas. Depois ainda há outro foco, o caso do Sabores de Perdição que vai
ter uma rua totalmente dedicada à juventude. Portanto, é também um bom exemplo de uma iniciativa
ligada aos jovens. A questão já falada na última reunião, ligada à redução dos custos nos transportes,
nomeadamente, nos jovens. O facto de Castelo Branco ser a Capital Jovem da Segurança Rodoviária, é
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também um bom exemplo das políticas que têm sido levadas a cabo e das ações concretizadas, mas
também por esta autarquia e este Executivo. Eu terminava deixando uma pergunta ao Senhor Vereador
Carlos Almeida porque
estar dentro dos dados

—

—,

fazendo uma análise muito breve dos dados que partilhou, que eu confesso não
percebi que fez aqui uma espécie de ranking relativamente a estas oito capitais

de distrito do interior, naquilo que diz respeito ao número de médicos por habitante. O que eu queria
perguntar, porque desconheço efetivamente os dados, era se, nos outros parâmetros, no tempo médio de
saúde e no tempo médio de cirurgia, também fez este exercício que possa partilhar connosco,
relativamente à comparação com as outras capitais de distrito. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me permite, eu gostaria de responder,
Senhor Presidente em exercício de funções. Os dados que trouxe à coação não se prendem com capitais
de distrito. Que fique claro. Prendem-se com os concelhos. Portanto, aquilo que está disponível na Pordata,
são os dados por concelho e não por distrito. Quando faço menção a Évora, Beja, por aí fora, não estou a
fazer referência a distritos, estou a fazer referência a concelhos. No que diz respeito aos tempos de
espera, não fiz esse exercício para os outros hospitais, fiz para o hospital da minha área de intervenção.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Bom... É porque eu, não
conhecendo estes dados, aqui num exercício muito rápido já de momento de circunstância... Por exemplo,
no caso da cardiologia, eu verifico, como o Senhor Vereador, relativamente ao tempo de espera, são
noventa dias, mas no caso de Bragança são cento e noventa e sete dias... Portanto, eu não fiz este
exercício, mas era interessante também percebermos, comparativamente com os outros, se é um cenário
semelhante àquele que descreve relativamente ao número de médicos por habitante. Muito obrigada.”
O Senhor Presidente em exercício, José Augusto Rodrigues Alves: “Eu vou também fazer uma
intervenção. A inclusão social dos cidadãos portugueses portadores de deficiência residentes no nosso
concelho, tem sido mais uma das bandeiras deste Executivo, A sua integração na sociedade é e tem sido,
além das outras, sustentado no apoio social que a Câmara Municipal de Castelo Branco tem
manifestamente prestado às várias instituições que se dedicam ao apoio destes cidadãos, Neste
desiderato, é importante aqui referir, mais uma vez, a homenagem que o Senhor Presidente Dr. Luís
Correia e a Câmara Municipal efetuou na sessão de comemoração do 25 de Abril deste ano, a cinco
atletas da APPACDM de Castelo Branco, pela sua participação nos Special Olympics World Games Abu
Dhabi 2019, que embora não sendo essencial, mas sim relevante, cada um dos participantes obteve uma
medalha. Portanto, é um sinal de aplicação dos fundos da Câmara Municipal em parceria com as
instituições. Dizer, também, que a realização do Dia Paralímpico, aqui referido pela Senhora Vereadora, é
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mais um procedimento do caminho que a Câmara Municipal e o seu Presidente têm feito nesta temática.
Valorizar o respeito, a igualdade de oportunidades, os direitos destes cidadãos, é a política social
integradora, inclusiva, que o Executivo tem prosseguido em parceria com as instituições. Também, dar
mais um dado ao Senhor Vereador Carlos Almeida

—

na sua ‘asserção’, como disse no início em relação
—

à análise que faz dos números... Dizer-lhe só duas coisas: a Potdata é uma organização, uma instituição
que tem todo o mérito, apresenta números, mas não são dados oficiais. São dados oficiais da Pordata.
Referir-lhe, também, que nos números que aponta não está referido uma área
estudada

—,

—

que deve também ser

que é a incidência de subsistemas de saúde nos vátios concelhos que apresenta. Nós não

sabemos, o Senhor também não os apresentou, portanto não sabemos a incidência de subsistemas do
Serviço Nacional de Saúde, qual é a relevância. Daí dizer-lhe que os números ‘avulso’ que apresentou,
são mais do que isso: avulsos ou, como disse o Senhor Presidente, os números que o Senhor
normalmente apresenta sem consistência técnica. Portanto, era para lhe dizer também estes dados.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Bom dia Senhor Presidente em exercício de
funções. Senhoras e Senhores Vereadores. Senhores Funcionários da Autarquia. Comunicação Social
presente. Público presente. Eu trago aqui um tema, que não são dados avulso, são dados fornecidos pela
própria autarquia, que estão relacionados com as transferências correntes concedidas em 2018. Estive a
analisar estes documentos que nos foram fornecidos e constatei aqui dados que eu diria que são
extremamente interessantes, O primeiro dado que eu encontro aqui é que houve muitas transferências que
foram concedidas a instituições que não foram a reuniões do Executivo e posso enumerar aqui algumas
delas. Eu estive a cruzar todas as transferências de capital e correntes que foram a reuniões do Executivo
e todas as que vêm neste documento (referindo-se a um documento que estaria em sua posse) E posso
enumerar trinta e nove transferências que não foram a reuniões do Executivo e, obviamente, queria
perguntar, ao Senhor Presidente em funções, o porquê de não terem ido a reuniões de Executivo e outras
vão. Posso dar-lhe alguns exemplos: ACAPO

—

Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, €

14.573,00; Adxtur Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, € 7.680,00; Fundação
—

de Serralves, € 50.000,00; Fundação Cargaleiro, € 96.000,00... Posso continuar com uma data de
associações: Associação de Produtores Florestais da Beira Interior, € 8.978,00... Isto é um exemplo. Para
além disso, há verbas que foram aprovadas em reuniões de Executivo que, depois, o valor ou foi superior,
ou foi inferior, daquilo que foi concedido às associações, que também não consigo perceber e posso dar
aqui alguns exemplos destes casos: Associação Basquetebol Albicastrense, foi aprovado em reunião de
Executivo, € 8.000,00 e foi concedido € 12.000,00; Associação Desportiva Albicastrense, foi aprovado €
45.000,00 e foi concedido € 49.000,00... E podia dar aqui muitos mais exemplos. Posso dizer que a
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diferença entre aquilo que foi aprovado em reuniões de Executivo e aquilo que vem nestes documentos,
estamos a falar aqui de uma diferença de um milhão cento e setenta mil quinhentos e quarenta euros.
Pata além disso, houve subsídios que foram aprovados em reunião de Executivo que não foram
atribuidos, não vêm nestes documentos. Também não percebo porquê e, também, posso enumerá-los:
Albi Sport Clube de Castelo Branco, € 3.000,00, aprovado em reunião do Executivo de 06/07/2018;
Associação Casa da Escola de Vale da Pereira, aprovado em reunião do Executivo de 07/12/2018, €
8.000,00; Associação Criativa e Cultural da Rapoula, na reunião de 07/12/2018, € 4.450,00... E podia
continuar aqui muito mais. Nesta situação temos quarenta e três situações que também não consigo
perceber porque é que foram aprovadas em reuniões do Executivo e não vêm nestes dois documentos,
mais uma vez, Isto tudo referente a 2018. Para esta análise, posso dizer, que retirei tudo o que era
freguesias e apoios a pessoas com carências. Também queria aqui perguntar ao Senhor Presidente em
exercício de funções: os apoios que foram dados às Fundações de Serralves e Manuel Cargaleiro remetenos a uma lei.... A Lei n.° 5-N2002, artigo 64°. Eu fui pesquisar esta lei, só que este artigo está
revogado... Todas as outras leis que suportam estes subsídios, eu encontrei-as, mas em relação a estes
dois o artigo encontra-se revogado... Eu questiono: qual é o fundamento então destes dois subsídios? Se
me puderem facultar a lei, eu agradecia. Basicamente deixava estas questões todas ao Senhor Presidente
em exercício de funções, porque estamos aqui a falar de uma diferença de um milhão e tal de euros e fazme muita confusão o que está a acontecer, Isto são dados, não são coisas abstratas, como estavam aqui
há pouco a acusar o meu colega Carlos Almeida. Obrigado, bom dia.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: ‘Bom dia. Senhor Presidente em exercício
de funções. Senhoras Vereadoras. Senhores Vereadores, Caros Concidadãos. Comunicação Social. Acho
que há aqui, eventualmente, uma questão técnica a dar resposta, mas cumpre-me aqui dizer duas ou três
coisas. Uma é que fico satisfeito que o Senhor Vereador tenha escalpelizado todas as contas, mas pode
ficar também descansado que elas também foram escalpelizadas por uma sociedade de revisores oficiais
de contas que fez a certificação legal das nossas contas e que nós somos constantemente auditados,
periodicamente, e toda a despesa foi auditada. Sou sincero, não tenho aqui todo a informação qua possa
dar resposta a todas as questões que apontou, mas há aí duas ou três situações que me parecem mais ou
menos lineares. Julgo que uma é que algumas transferências derivam de protocolos que já vêm do passado
e por isso não foram à reunião de Câmara porque já estavam protocoladas anteriormente com um
conjunto de obrigações... Outra, que é a possibilidade muito casual, muito normal e muito habitual de ser
aprovada uma transferência ‘x’ e muitas vezes não se ter concretizado da maneira que estava prevista...
Mas acima de tudo acho que é importante realçar a questão de que dá a ideia de que há aqui um valor
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fantasma, que de certa forma foi transferido à margem de todas as legalidades, mas o que é certo é que
consta na prestação de contas

—

porque foi essa a base da análise do Senhor Vereador Hugo Lopes

—

e

que toda essa despesa foi auditada por uma sociedade de revisores oficiais de contas. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Se me permite, Senhor Presidente em exercício
de funções. Peço imensa desculpa Senhor Vereador,..”
O Senhor Presidente em exercício, José Augusto Rodrigues Alves: Desculpe que lhe diga, mas eu
não lhe dei a palavra. Só um momento. O Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos

Humanos, Roberto António Reixa Nabais, quer dizer aqui alguma coisa técnica sobre este assunto.
Depois, passar-lhe-ei a palavra, está bem. Só um momento.”
Tomou a palavra o Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos, Roberto

António Reixa Nabais: “Bom dia. Gostava só de esclarecer que não há nenhuma transferência não tenha
vindo à reunião de Câmara, que fique claro. Os serviços financeiros desta casa asseguram que todas as
transferências que são efetuadas pata qualquer associação ou instituição têm um suporte legal, porque
nós estamos a trabalhar com rigor. Disse também que algumas delas foram aprovadas e não foram
realizadas, referiu o Albi Sport, se bem me lembro, houve um evento que não foi realizado e, como tal,
esse subsídio não foi atribuído. Outra que referiu, da Associação Casa da Escola de Vale da Pereira, nós
só atribuímos, mesmo depois das deliberações, há documentação que as associações têm que entregar
para o subsídio ser atribuído e, se não tiverem essa documentação, nós não podemos atribuir esse
subsídio. E só mais uma nota. A Lei n.° 5-N2002 que referiu... E eu não tenho aqui agora documentação
técnica nenhuma, mas, quase de cor... Essa é uma alteração à Lei n.° 169/99, a lei de organização dos
órgãos e das autarquias locais, que foi revogada, parcialmente, pela Lei n.° 75/201 3. Portanto, a Lei n.° 5A12002, não está revogada: está parcialmente revogada e esses artigos que refere estão em vigor.
Portanto, era só para esclarecer. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “O que o Senhor funcionário e o que o Senhor
Vereador Jorge Pio me disseram é que todas as transferências que foram feitas e que vêm nestes
documentos foram a reunião de Câmara.,. Confirma isso...? Que estão na ordem de trabalho? Eu só
quero confirmar isso, porque eu cruzei todas as ordens de trabalho, com todas as transferências que estão
aqui e eu detetei quarenta e nove transferências que não estão aqui. Mas se o Senhor Chefe de Divisão
está a dizer isso, quem sou eu para pôr isso em causa.”
O Senhor Presidente em exercício, José Augusto Rodrigues Alves: “Senhor Vereador, Penso que o

Senhor VereadorJorge Pio já respondeu. Há aqui protocolos que são anteriores a 2018... Quando o Senhor
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cruza as ordens de trabalho das reuniões do Executivo de 2018, tem que ir muito mais atrás, porque há
protocolos que são assumidos pelos vários Executivos, nos vários anos, que depois são assumidos por
vários anos a seguir. Estas coisas não são, como se costuma dizer, hermeticamente do ano civil. Correto?
Portanto, isso pode ser feito um ano ou dois antes, aliás há legislação sobre isso, Quero referir isso.”
O Senhor Vereador Hugo Lopes: “Senhor Presidente em exercício, permite-me? Na reunião de 5 de
janeiro, todas as transferências são de protocolos. Por isso, os protocolos também vão a reuniões de
Câmara. Por isso, eu não sei porque é que estão a referir-se aos protocolos. Todas as transferências que
são de 5 de janeiro são referentes a protocolos.”
O Senhor Presidente em exercício, José Augusto Rodrigues Alves: “Não pode ser. Isso não é
verdade.”
O Senhor Vereador Hugo Lopes: “Não é verdade...?! Vejam a ordem de trabalhos de 5 de janeiro de
2018, são todas relacionadas com protocolos: Benfica de Castelo Branco, Desportivo, Valongo... Podem
ver, estão lá os duzentos mil euros do Benfica de Castelo Branco, os cem mil euros do Clube Desportivo
de Alcains (CDA)

—

que essa transferência, por acaso, nem vem nestes documentos, vem uma

transferência de setenta mil euros, que é curioso... Vem no protocolo mas não vem nestes documentos.
Podem verificar se quiserem e esse é um dos exemplos que não está aqui: a transferência dos cem mil
euros para o CDA, que não nestes documentos, mas vem uma de setenta mil euros, que veio à posteriori
numa reunião. Lembro-me perfeitamente de ser aprovado em reunião de Câmara. Mas podem verificar, Se
quiserem posso-lhes passar esta informação, perfeitamente. Falta, volto a dizer, um milhão cento e
setenta mil euros que não foi aprovado em reuniões de Câmara. Posso lhes dar toda essa informação, se
quiserem. Obrigado, não tenho mais a intervir.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Só para fechar este assunto, porque acho
que as coisas são feitas de forma leviana e obviamente que eu não estou em condições de desmentir
aquilo que está a dizer. Aliás, nem quero entrar nesse pormenor, porque nós somos membros de um
órgão Executivo, uma vertente política que está assente numa coisa basilar, que é, efetivamente, uma
equipa técnica com departamentos, com divisões, que, de certa forma, devem ou deviam acautelar toda
essa vertente técnico-financeira. Continuo a dizer que, na nossa opinião
do Executivo

—‘

—

pelo menos eu, como elemento

temos confiança na nossa estrutura e entendemos que, uma vez que esses valores

constam na prestação de contas de 2018, que foi auditada e tem uma classificação legal de contas, por
uma sociedade revisora oficial de contas, então, obviamente que entendemos que essa despesa está toda
dentro da legalidade. De todas as maneiras, fica aqui registado, hoje, que o Senhor Vereador Hugo Lopes,
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está a acusar que as transferências correntes e de capital, relativamente ao ano 2018, estão,
efetivamente, com uma eventual ilegalidade, para cima de um milhão de euros. Portanto, isso fica
registado. Com certeza, perante estas afirmações, vai haver lugar à verificação dessa situação e depois
veremos então a que conclusão iremos chegar.”
O Senhor Vereador Hugo Lopes: Senhor Presidente em exercício, eu tenho que responder, Peço
imensa desculpa. Acho que o Senhor Vereador não percebeu muito bem a minha intervenção, mais uma
vez. Já fizeram isso à bocado com o Vereador Carlos Almeida. Têm o prazer, ultimamente, de desvirtuar
as nossas palavras. Eu fiz questões, mas também vou fazer mais uma questão de uma afirmação que
fizeram aqui: que futuramente, se o subsídio não for atribuído, é retirado... Pergunto eu: se não for
atribuído, não tem que vir novamente, também, a reunião de Câmara? Pergunto eu, pata a gente ter
conhecimento. Se o Executivo aprova alguma coisa, não tem que ter conhecimento que não foi atribuído?
Eu acho que devia ter. Diria eu... Se estamos a aprovar um subsídio, mais tarde, se não é atribuído,
devíamos ter conhecimento de tal. Mas isso sou eu a perguntar, novamente. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Sobre esta questão, eu também gostaria de
fazer uma pequena intervenção. E, a minha primeira intervenção vai no sentido de lamentar
profundamente esta última intervenção do Senhor Vereador Jorge Pio em que, se sentindo acossado,
imediatamente parte para a acusação, dando conta que o Senhor Vereador Hugo Lopes, estava a fazer
acusações gravíssimas, no que diz respeito às constas da Câmara Municipal. O Senhor Vereador Hugo
Lopes fez um exercício cuidado, responsável, que foi, exatamente, cruzar todos os dados que estão
disponíveis

—

e que nós temos connosco

—,

das transferências de capital e correntes, de todas as reuniões

do Executivo e depois, pediu no relatório de contas de 2018 da Câmara Municipal e constatou que há um
conjunto de verbas que, de todo, não correspondem áquilo que nós aprovámos. E, depois deixou algumas
perguntas, no sentido de saber quais foram as razões que estiveram por detrás, quer transferências que
não foram a reuniões do Executivo

—

e isso é muito fácil de provar que é verdade. Deixou também uma

questão: porque é que nalguns casos foram aprovadas determinadas verbas e depois não foram
atribuídas na sua totalidade, ou, casos houve, em que foram atribuídas por um valor superior...? Porque é
que isto aconteceu? E, no que diz respeito à questão da revogação do artigo 64°, fez uma afirmação, que
ele estava de facto revogado e depois fez uma pergunta: qual era o fundamento? Portanto, são questões
que eu diria que fazem parte daquilo que é a nossa supervisão, o nosso olhar sobre assuntos sobre os
quais nós também temos responsabilidades. Foi lançado um conjunto de perguntas sem fazer acusações
do que quer que seja. Eu constato é que foram aqui feitas duas afirmações de forma perentória e que nós
temos condições de lhe dizer que não correspondem à verdade. Peço desculpa, mas não correspondem à
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio

Página 14/37

///

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

verdade. A primeira afirmação é que todas as transferências que foram feitas tinham ido a reunião do
Executivo... Eu peço ao Dr. Roberto, que está com esta questão de ordem técnica, mas, sobretudo, nós
temos aqui é um diálogo é com os políticos. O Dr. Roberto executa ordens do poder político e, portanto,
Dr. Roberto, de facto, esta afirmação que proferiu não é verdade e não lhe estamos a atribuir nenhuma
responsabilidade, que fique claro. Os profissionais desta casa executam ordens do poder político. Em
segundo lugar, o Senhor Presidente em exercício de funções, também fez uma afirmação perentória, que
tem a ver com os protocolos. Eu convidava o Senhor Presidente em exercício de funções a revisitar a
nossa ordem de trabalhos do dia 5 de janeiro de 2019, onde foram votados, supostamente
está na ordem de trabalhos

—,

—

é o que lá

todos os protocolos que o Município mantém com as diferentes entidades.

E, portanto, também aquilo que disse, de facto, não corresponde, de todo, à verdade. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente em exercício, José Augusto Rodrigues Alves: “A sua verdade, a nossa
verdade. Dizer-lhe que isso que está a dizer, pois, evidentemente, o Senhor, desculpe que lhe diga, mas é
incompetência de leitura das agendas. Isso tem a ver com os protocolos referentes ao ano de 2019. Não
aos anteriores protocolos, correto? Portanto, é isso que está... Pois o Senhor talvez não saiba, mas
também está aqui e cumpre-nos a nós esclarecer quando as pessoas não sabem. Portanto, essa sua
verdade não corresponde à realidade,”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Só para finalizar. Como eu entendo que
estas são intervenções, de certa forma, graves, porque colocam, acima de tudo, em causa a estrutura de
recursos humanos afeto à área administrativo-financeira,,. Como eu entendo isso... Entendo que esta
situação é efetivamente grave e define muito aquilo que é o nível de politica que é desenvolvida pelos
Senhores Vereadores da oposição, nomeadamente, através de, antes de ter qualquer certeza absoluta e
terem feito alguma questão aos serviços técnicos, nomeadamente aos administrativos-financeiros, para
validar e confirmar essa informação, lançam primeiro a confusão e depois logo se vê,,, E depois logo se
vê... Mas vamos ver então. Obrigado.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1—APROVAÇÃO DEATAS
Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinárias dos dias 26 de Abril
(Ata n.° 12) e 3 de Maio (Ata n.° 13) e Extraordinárias dos dias 9 (Ata n.° 14) e 14 de Maio de 2019 (Ata n.° 15).
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Posta a votação, a ata da reunião ordinária do dia 26 de Abril (Ata n.° 12) foi aprovada por
unanimidade.
Posta a votação, a ata da reunião ordinária do dia 3 de Maio de 2019 (Ata n.° 13), foi aprovada, por
maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD.
Postas a votação, as atas das reuniões Extraordinárias dos dias 9 (Ata n.° 14) e 14 de Maio de 2019
(Ata n.° 15), foram aprovadas por unanimidade.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Peço desculpa. No que diz respeito à Ata
n.° 13, os Vereadores do PSD vão votar contra a ata, pelo facto da Ata n.° 13, no ‘Ponto 4.1.’, não ser
precisa, no que diz respeito, quer às perguntas que eu fiz, quer à resposta que o Senhor Presidente da
Câmara, a determinado momento, me deu. E também vamos votar contra esta Ata n,° 13 porque no ‘Ponto
7’ houve diálogo entre o Senhor Presidente da Câmara e a minha pessoa e esse diálogo é todo omitido na
Ata n.° 13, no que diz respeito, quer à pergunta que eu fiz ao Senhor Presidente da Câmara, quer aos
comentários que o Senhor Presidente da Câmara, depois, fez de seguida. Portanto, nós, no que diz
respeito à Ata n.° 13, votamos contra, porque ela não corresponde, de facto, áquilo que se passou na
reunião. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente em exercício, José Augusto Rodrigues Alves: “Muito obrigado Senhor
Vereador. E em relação às outras atas?”
O Senhor Vereador Carlos de Almeida: “O voto é favorável.”
O Senhor Presidente em exercício, José Augusto Rodrigues Alves: “Muito bem. Então a ata n.° 13
vai ser verificada, porque pode haver aqui um lapso de elaboração da própria ata. Vamos ouvir novamente
a gravação

—

porque ela está gravada e, depois, vamos ver se ela está conforme ou não.”
—

Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Senhor Presidente em exercício de
funções, peço desculpa. No que diz respeito... Chamo a atenção... Estou agora a saber... Sempre me foi
dada a informação que, tratando-se de uma reunião privada, não havia gravação... Mas pelos vistos existe
gravação...”
O Senhor Presidente em exercício, José Augusto Rodrigues Alves: “Não... Desculpem... Não tinha
reparado... Dessa não há gravação.”
O Senhor Vereador Carlos de Almeida:

“•

É um dado novo que eu teria... Mas eu posso dar uma

ajuda! Eu posso dar o meu contributo, e fica gravado, que tem a ver com o seguinte: no que diz respeito
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ao ‘Ponto 4.1.’, eu a determinado momento perguntei ao Senhor Presidente... E esta foi a pergunta que eu
fiz, porque eu até tive o cuidado de escrever: qual é que era o enquadramento legal para ele retirar o ponto
que tinha sido discutido e votado da ordem de trabalho? Eu fiz esta pergunta de forma taxativa e a
pergunta não aparece. E o Senhor Presidente em determinado momento, a responder-me, utiliza a
expressão: quem manda sou eu. Depois, também ainda no que diz respeito ao ‘Ponto 4.1

.‘,

é-me atribuído

o termo de que noutras autarquia teria dito que as ‘autarquias indeferiram aquele investimento’. Aquilo que
eu disse é que ‘impediram aquele investimento’. É uma nuance, mas é uma nuance importante. No que diz
respeito ao ‘Ponto 7’, tem a ver com o seguinte. Eu questionei o Senhor Presidente: porque é que
estávamos a votar algo que já tinha sido tacitamente aceite, pela Câmara Municipal de Castelo Branco?
Eu fiz esta pergunta e o Senhor Presidente respondeu-me da seguinte forma: trazer a votação, ou não,
estas questões, o resultado seria sempre o mesmo. Eu depois fiz, inclusivamente, uma consideração no
que diz respeito a isto, que eu achei que era uma falta de respeito em termos democráticos e o Senhor
Presidente da Câmara não se ficou por aqui! A determinado momento, ele disse para mim, também, que
se eu fizesse muita questão em que aquilo fosse votado, então ele iria falar com o Governo para que
tossem alteradas as datas dos despachos. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente em exercício, José Augusto Rodrigues Alves: “Senhor Vereador, na
realidade, corrijo a situação. Esta não foi gravada, porque não foi publica. Quero-lhe dizer o seguinte: em
relação a esta situação, isto vai ficar registado em ata do dia de hoje

—

esta sim é gravada

—,

no entanto,

em relação à Ata n.° 13 nós pensamos que quem elabora a ata esteve com atenção e apontou tudo aquilo
que foi dito e é nessa perspetiva que ela foi elaborada e, no fim de contas, é aprovada pela reunião do
Executivo de hoje.”
Ponto 2— TRANSFERÊNCIA CORRENTE

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir para o
Instituto Politécnico de Castelo Branco, um subsídio de € 24.600,00, como apoio à participação do IPCB
na Portugal Smart Cítíes Summit 2019, dias 21 a 23 de maio.
Ponto 3— CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Publicação de Contratos no Portal Base— Contratos Públicos Onhine. Prestação de Esclarecimento
Pelo Senhor Presidente foi presente, pata conhecimento, a informação n.° 2437, de 26/04/2019, do
Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos, cujo conteúdo se transcreve:
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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‘Considerando que: 1 Foi questionado a este serviço, pelo Senhor Vereador responsável pela área
Administrativa e Financeira, que na reunião pública do Órgão Executivo, de 26/04/2019, foi questionado o
facto de, nos contratos deste Município, publicados no Portal BASE, estavam a ser ocultados alguns
dados dos mesmos. 2, Face à questão colocada e às dúvidas existentes sobre este assunto,
esclarecemos o seguinte: a. O Portal BASE é uma plataforma eletrónica gerida pelo IMPIC, l.P. (Instituto
dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção), onde é obrigatoriamente publicitada a informação
sobre a formação e a execução dos contratos públicos, conforme determina o artigo 465.° do CCP (Código
dos Contratos Públicos); b. Nos termos do Decreto-Lei n.° 232/2015, de 13 de outubro, o IMPIC, l.P. tem
por missão regular e fiscalizar o setor da construção e do imobiliário, dinamizar, supervisionar e
regulamentar as atividades desenvolvidas neste setor, produzir informação estatística e análises setoriais
e assegurar a atuação coordenada dos organismos estatais no setor, bem como a regulação dos contratos
públicos; c. De acordo com o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, que
entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018, o Portal BASE emitiu um documento (Anexo 1), onde
determina que as entidades adjudicantes, antes de submeter os contratos no Portal BASE, devem
expurgar todos os dados pessoais neles constantes, com exceção da identificação do contraente público e
do cocontratante; d. Nas FAQ’s (Frequently Asked Questions) do Portal Base (Anexo II), na resposta à
questão 3.11 é igualmente reforçado que as entidades adjudicantes, antes de submeter os contratos no
Portal BASE, devem expurgar todos os dados pessoais neles constantes, com exceção da identificação do
conttaente público e do cocontratante; e. É ainda informado pelo Portal BASE que ‘Pese embora os
constantes avisos, verifica-se que alguns contratos publicados no Poda! BASE não foram expurgados dos
dados pessoais dos respetivos intervenientes (designadamente os relativos aos números de identificação
civil e fiscal, ao estado civil e à residência) não tendo, assim, sido acautelada a proteção de dados das
pessoas singulares em conformidade com o previsto no mencionado Regulamento Europeu bem como na
Lei nacional. Assim, as entidades adjudicantes, antes de submeter os contratos no Poda! BASE, devem
expurgar todos os dados pessoais neles constantes, com exceção da identificação do contraente público e

do cocontratante’; f. Posteriormente o Portal Base colocou uma ckeck box, no final do registo de um
contrato, onde questiona ‘Foram expurgados os dados pessoais existentes no contrato, de forma a
respeitar a legislação sobre dados pessoais em vigor?’. As opções de resposta são Sim ou Não, existindo
ainda um alerta que refere ‘A responsabilidade do cumprimento da legislação mencionada é da entidade
adjudicante, nos termos do n.° 6 do artigo 12.° da Podaria n.° 57/2078, de 26 de fevereiro’; g. Para que se

cumprisse o disposto no Regulamento Geral da Proteção de Dados e a instrução do IMPIC, teve este
serviço de recorrer a informação adicional, designadamente o que são considerados dados pessoais; h.
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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Na página da internet da Comissão Europeia https://ec.europa.eu/info!law/lawtopic/data-protection/reíorm/
what-personal-data_pt, é indicada a caraterização de dados pessoais: ‘Dados pessoais são informação
relativa a uma pessoa viva, identificada ou identificável. Também constituem dados pessoais o conjunto de
informações distintas que podem levar à identificação de uma determinada pessoa’; i. Na mesma página,
seguem exemplos de dados pessoais: i. o nome e apelido; ii. o endereço de uma residência; iii. um
endereço de correio eletrónico como nome.apelido@empresa.com; iv. o número de um cartão de
identificação; v. dados de localização (por exemplo, a função de dados de localização num telemóvel); vi.
um endereço lP (protocolo de internet); vii. testemunhos de conexão (cookies); viii. o identificador de
publicidade do seu telefone; ix. os dados detidos por um hospital ou médico, que permitam identificar uma
pessoa de forma inequívoca. j. Face a estes pressupostos e para dar cumprimento aos requisitos da
entidade reguladora do sector, este serviço passou a expurgar os dados pessoais dos outorgantes do
contrato; k. Aliás esta prática é seguida pela grande maioria da administração pública portuguesa, pelo
cumprimento de uma instrução da entidade reguladora do setor. Julgando estar a cumprir com os
dispositivos e instruções aplicáveis, esclarece-se o Dig.mo Órgão Executivo do método utilizado.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 4— OBRAs MUNICIPAIS
Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares. Prorrogação de Prazo da Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2634, de 10/05/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro, da obra de

Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda,

solicitando “uma prorrogação de prazo de 90 dias, a conceder com carácter gracioso, pelos motivos que a
seguir se apresentam. Os trabalhos de remodelação interior do edifício estiveram condicionados à
disponibilização de frentes de trabalho aos horários de produção de ruido e à emissão de poeiras atrasando
o início de certos trabalhos para períodos de férias escolares. Devido ao anteriormente exposto. alguns
trabalhos derivaram pata o período de férias do Carnaval e Páscoa e mesmo realizando os pedidos de
equipamentos e materiais antecipadamente com 45 dias, os fornecedores encerraram para férias ou balanço
atrasando toda a produção em 15 dias. Esta situação dificultou o normal desenrolar das tarefas, diminuindo
drasticamente o rendimento inicialmente previsto e impossibilitando a conclusão da obra porfalta de materiais
e equipamentos por parte dos subempreiteiros de especialidades. Para fazer face aos compromissos e
prazos estabelecidos a Duafar tentou ampliar os meios humanos na obra com trabalhadores qualificados
através de novas contratações de modo a reforçar os seus quadros Verificou-se no entanto que no
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seguimento da conjetura atual existe uma falta de mão-de-obra qualificada em todas as especialidades da
construção devido à crise que o sector atravessou e que originou a emigração destes trabalhadores não
sendo possível reforçar os meios em obra como pretendido. Face ao exposto vimos por este meio solicitar
uma prorrogação graciosa do prazo de 90 dias, com término da refenda empreitada para o próximo dia 13
de agosto de 2019. Mais se informa que com este pedido de prorrogação de prazo, se concedido não
resultarão quaisquer encargos para o dono da obra presentes ou futuros, relacionados com custos de
estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus ou encargos”. Da mencionada informação consta o
texto que se transcreve: “Relativamente ao assunto exposto, ouvida a fiscalização contratada para a obra
(documento em anexo) e tendo presente que os trabalhos tem decorrido sem por em risco o normal
funcionamento da Instituição, este serviço consideram as razões evocadas para a prorrogação,
justificáveis. Nesta conformidade, informa-se que a prorrogação poderá ser efetuada a título gracioso, ou
seja, não resultarão quaisquer encargos para esta Camara Municipal, presentes ou futuros, relacionados
com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus ou encargos derivados do mesmo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de

Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, solicitada pelo empreiteiro Duafar Construção Civil e
—

Obras Públicas, Lda, pelo período de noventa dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem
quaisquer encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão
de preços ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
Ponto 5— ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
Reserva do Lote 125. Ideias Positivas

—

Mecânica Auto, J. Guerra Unipessoal, Lda

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2601, de 08/05/2019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa Ideias Positivas

—

Mecânica Auto, J.

Guerra Unipessoal, Lda, sedeada em Castelo Branco, (NIF 507751558; CAE: 45100), para reserva de um
lote 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 alínea h)
do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro: a) autorize a reserva do Lote n.° 125 (com
1,100,42 m2), a favor daquela empresa, destinado à instalação de uma oficina de reparação de
automóveis e máquinas industriais, agrícolas e florestais; b) conceda ao requerente um prazo de 120 dias,
para apresentação do processo de licenciamento das instalações a edificar; c) estabeleça, como cláusula
de salvaguarda, que o incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Página 20/37

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Ponto 6— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
6.1. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco. Envio da
Proposta para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana para Emissão de Parecer
n.° 3 do artigo 17.° do RJRU. Abertura de um Período de Discussão Pública

—

—

n.° 4 do artigo

17.° do RJRU
Pelo Senhor Presidente foi presente, pata conhecimento, a informação n.° 2582, de 06/05/2019, da
Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, relativa ao Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da
Cidade de Castelo Branco. Envio da Proposta para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana para
emissão de parecer, em conformidade com o n.° 3 do artigo 77.° do RJRU. Abertura de um período de
discussão pública, em conformidade com o n.° 4 do artigo 17.° do RJRU. Da mesma consta o seguinte
texto: “7. Introdução. Para dar continuidade às orientações de política urbanística do Município e
aproveitando as oportunidades geradas pelo quadro legislativo no âmbito da reabilitação urbana

—

o

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de
outubro, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n°32/201 2, de 14 de agosto

—

foi desencadeado o

processo de ‘Elaboração das propostas de delimitação das ARU’s e de Programas Estratégicos de
Reabilitação Urbana para o Concelho de Castelo Branco Cidade e aglomerados sedes de Freguesia’. A
-

primeira experiência do Município de Castelo Branco culminou com a aprovação do Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana do Centro da Cidade de Castelo Branco (PERUCCCB) aprovado pela Assembleia
Municipal no dia 29/04/2016 e publicado, através do Aviso (extrato) n.° 6821/2016, no Diário da República
2. série, n.° 104, de 31 de maio. Volvidos quase 3 anos após a aprovação do PERUCCCB, entende o
Município que existe atualmente a necessidade de ampliar a área da cidade de Castelo Branco abrangida
pela ARU, de forma a abranger todas as áreas contruídas no perímetro urbano. Por sua vez, entende
também o Município que as potencialidades inerentes a estes instrumentos de estímulo à reabilitação
urbana ser replicadas e promovidas noutros aglomerados urbanos do concelho, afigurando-se a Vila de
Alcains e as Aldeias Sedes de Freguesia como territórios prioritários

—

incluindo os aglomerados que foram

sede de freguesia antes da aplicação da Reorganização Administrativa do Território das Freguesias
decorrente da Lei n.° 22/2012, de 30 de maio. Dando seguimento a este desígnio, o presente documento
materializa o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco (PERUCCB),
através do qual se pretende, como já foi referido, abranger todas as áreas construídas no perímetro
urbano da cidade. O documento em análise integra a proposta de delimitação da Área de Reabilitação
Urbana e o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco, pretendendo-se
assim que o processo de delimitação da ARU decorra em simultâneo com a aprovação da Operação de
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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Reabilitação Urbana a desenvolver na ARU. Em conformidade com o artigo 16.° do RJRU a operações de
reabilitação urbanas podem ser aprovadas através de instrumento próprio o qual, no caso em apreço, será
concretizado através do ‘Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco’, a
aprovar nos termos do artigo 17.° do RJRU. 2. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de
Castelo Branco, A proposta do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana é devidamente
fundamentada e, nos documentos que o suporta, contém: A memória descritiva e justificativa, que inclui os
critérios subjacentes à delimitação das áreas abrangidas e os objetivos estratégicos a prosseguir; A
estratégia de reabilitação urbana que inclui o quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos
municipais; O programa de investimento e o programa de financiamento; A planta com a delimitação da
área abrangida. Numa primeira parte do documento é feita uma análise do enquadramento legislativo, a
apresentação da metodologia e dos critérios de delimitação adotados e a enunciação dos objetivos
estratégicos a prosseguir, Na segunda parte é apresentada a caracterização e diagnóstico da área de
reabilitação urbana onde se analisa a evolução urbana e o período de construção dos edifícios, as
características do parque edificado e o seu estado de conservação, o património histórico-arquitetónico
construído, a acessibilidade e mobilidade, a estrutura verde urbana, as dinâmicas recentes de construção
e reabilitação, as características do espaço publico e o diagnóstico prospetivo que sintetiza as principais
forças e fraquezas, oportunidades e ameaças diagnosticadas na cidade. Atendendo aos objetivos
estratégicos a prosseguir com a implementação da presente ARU, a respetiva Operação de Reabilitação
Urbana da Cidade de Castelo Branco (ORUCCB) deve ser do tipo sistemática. Nos termos do número 3 do
Artigo 8.° do R]RU, a ORU sistemática consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de
uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos
espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano,
associada a um programa de investimento público. O documento finaliza com a definição da Estratégia de
Reabilitação Urbana que inclui o Quadro de apoios e benefícios fiscais, o Programa de investimento, o
Programa de Financiamento e com a planta de delimitação da ARU da Cidade de Castelo Branco. Neste
quadro, o documento do PERUCCB dá consequência ao instrumento próprio que concretiza a Operação
de Reabilitação Urbana (ORU). No presente caso, atendendo a que a modalidade proposta para a
realização da ORU é a de uma ORU sistemática, o instrumento próprio que a concretiza é um Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana, de acordo com a alínea b) do artigo 16.° do RJRU. A aprovação da
Operação de Reabilitação Urbana através de instrumento próprio segue o estipulado no artigo 17.° do
RJRU, devendo a elaboração do PERUCCB ter em consideração as matérias que sejam tidas como
relevantes nos termos do n.° 2 do artigo 33.° do mesmo regime jurídico. O PERUCCB, que se associa em
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anexo à presente informação, foi estruturado tendo como referência os pressupostos enunciados no
RJRU, e inclui os seguintes elementos: Delimitação da ARU, onde se apresentam os critérios subjacentes
à sua delimitação e se identifica e descreve a área abrangida; Caracterização e diagnóstico da ARU, onde
se analisa a evolução urbana, o estado de conservação dos edifícios, o património, a acessibilidade e
mobilidade, a estrutura verde urbana e o diagnóstico prospetivo; Estratégia de reabilitação e opções
estratégicas, onde se apresenta, por um lado, um enquadramento estratégico que engloba uma visão
estratégica, um modelo de desenvolvimento urbano sustentável, as prioridades estratégicas, uma
estratégia urbana integrada que tem subjacente uma categorização dos espaços urbanos e as opções e
por outro um conjunto de opções estratégicas; Prazo de execução, onde se estabelece o prazo de
execução da ORUCCB, sendo o âmbito temporal das CRU de 15 anos, prorrogável nos termos do RJRU;
Programa de investimento, onde se estabelece o programa da operação de reabilitação urbana,
identificando as ações estruturantes de reabilitação urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que
têm por objeto os edificios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de
utilização coletiva, e as atividades económicas, e onde se descreve um programa de investimento público,
discriminando as ações de iniciativa pública necessárias ao desenvolvimento da operação; Modelo de
Gestão e Execução, onde se determina o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução
da respetiva operação de reabilitação urbana; Caraterização da entidade gestora, onde se apresentam as
caraterísticas que melhor posicionam a CMCB pata exercer esta função e se identificam os poderes que
por ela poderão ser exercidos neste âmbito; Quadro de apoios e incentivos fiscais, onde se apresenta um
quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e demais titulares
de direitos, e propõe soluções de financiamento das ações de reabilitação; Programa de financiamento,
onde se identificam as fontes de financiamento. Neste contexto, verifica-se que o documento apresentado
se encontra fundamentado e reúne condições para ser apreciado na Câmara Municipal para,
posteriormente, após ser sujeito aos procedimentos estipulados no RJRU (designadamente a um período
de discussão pública) ser submetido à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação. 3. Proposta. Nos
termos dos números 3 e 4 do artigo 17.° do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, propõe-se que, em
reunião pública do executivo, seja deliberado o seguinte: Remeter o respetivo processo do Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco para o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana, IP, por meios eletrónicos, para emissão de parecer não vinculativo no prazo de 15
dias; Simultaneamente com a citada remessa, submeter o processo a discussão pública, a promover nos
termos previstos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), seguindo a
tramitação da discussão pública dos planos de pormenor, propondo-se assim, que o período de inquérito
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público decorra por um período de 20 dias úteis, anunciado com a antecedência de 5 dias uteis, a partir da
data da publicação do respetivo aviso em Diário da República. O processo deve ainda ser disponibilizado
na Divisão de Urbanismo e Obras Particulares e na página institucional da internet desta entidade, em
www.cm-castelobranco.pt e divulgado através da comunicação social. Findo o período de discussão
pública, a Câmara Municipal pondera e divulga os resultados, designadamente através da comunicação
social, e do respetivo sítio na lnternet. Mais se informa que após a obtenção do eventual parecer não
vinculativo e dos resultados do período de discussão pública deverá ser produzido o documento final do
PERUCCB o qual terá que ser posteriormente submetido à Aprovação da Assembleia Municipal, entidade
competente para o efeito, nos termos do n°. 1 do artigo 17.° do RJRU”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o respetivo processo do Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco para o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana, IP, por meios eletrónicos, para emissão de parecer não vinculativo no prazo de 15
dias, nos termos do n.° 3 do artigo 17.° do RJRU.
Deliberou ainda, submeter o processo a discussão pública, a promover nos termos previstos no
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), seguindo a tramitação da discussão
pública dos planos de pormenor, por um período de 20 dias úteis, anunciado com a antecedência de 5
dias uteis, a partir da data da publicação do respetivo aviso em Diário da República, nos termos do n.° 4
do artigo 17.0 do RJRU.
Mais deliberou, que o processo seja disponibilizado na Divisão de Urbanismo e Obras Particulares e na
página institucional da internet desta entidade, em www.cm-castelobranco.pt e divulgado através da
comunicação social.
6.2. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de
Castelo Branco. Envio da Proposta para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
para Emissão de Parecer— n.° 3 do artigo 17.° do RJRU. Abertura de um Período de
Discussão Pública

—

n.° 4 do artigo 17.° do RJRU

Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, a informação n.° 2584, de 06/05/2019, da
Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, relativa ao Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de
Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo Branco.’ Envio da Proposta para o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana para emissão de parecer, em conformidade com o n.° 3 do artigo 77.° do RJRU.
Abertura de um período de discussão pública, em conformidade com o n.° 4 do artigo 17.° do RJRU. 1.

Introdução. Para dar continuidade às orientações de política urbanística do Município e aproveitando as
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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oportunidades geradas pelo quadro legislativo no âmbito da reabilitação urbana

—

o Regime Jurídico da

Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de outubro, com a redação
que lhe foi conferida pela Lei n.° 32/2012, de 14 de agosto

—

foi desencadeado o processo de ‘Elaboração

das propostas de delimitação das ARU’s e de Programas Estratégicos de Reabilitação Urbana para o
Concelho de Castelo Branco

—

Cidade e aglomerados sedes de Freguesia’. A primeira experiência do

Município de Castelo Branco culminou com a aprovação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana
do Centro da Cidade de Castelo Branco (PERUCCCB) aprovado pela Assembleia Municipal no dia
29/04/2016 e publicado, através do Aviso (extrato) n.° 6821/2016, no Diário da República 2. série, n.° 104,
de 31 de maio. Volvidos quase 3 anos após a aprovação do PERUCCCB, entende o Município que existe
atualmente a necessidade de ampliar a área da cidade de Castelo Branco abrang ida pela ARU, de forma a
abranger todas as áreas contruídas no perímetro urbano. Por sua vez, entende também o Município que
as potencialidades inerentes a estes instrumentos de estímulo à reabilitação urbana ser replicadas e
promovidas noutros aglomerados urbanos do concelho, afigurando-se a Vila de Alcains e as Aldeias
Sedes de Freguesia como territórios prioritários

—

incluindo os aglomerados que foram sede de freguesia

antes da aplicação da Reorganização Administrativa do Território das Freguesias decorrente da Lei n.°
22/2012, de 30 de maio. Dando seguimento a este desígnio, o presente documento materializa o
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo Branco
(PERU), através do qual são delimitadas as áreas de 23 aglomerados urbanos (sendo que Cebolais e
Retaxo formam uma área única). O documento em análise integra a proposta de delimitação das Áreas de
Reabilitação Urbana e o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana das Sedes de Freguesia,
pretendendo-se assim que o processo de delimitação das diferentes ARU’s decorra em simultâneo com a
aprovação da operação de reabilitação urbana a desenvolver nas diferentes ARU’s. Em conformidade com
o artigo 16.° do RJRU a operações de reabilitação urbanas podem ser aprovadas através de instrumento
próprio o qual, no caso em apreço, será concretizado através do ‘Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo Branco’, a aprovar nos termos do artigo 17.° do
RJRU. 2. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo
Branco. A proposta do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana é devidamente fundamentada e, nos
documentos que o suporta, contém: A memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes
à delimitação das áreas abrangidas e os objetivos estratégicos a prosseguir; A estratégia de reabilitação
urbana que inclui o quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais; O programa de
investimento e o programa de financiamento; As plantas com a delimitação da área abrangida. Numa
primeira parte do documento é feita uma análise do enquadramento legislativo, a apresentação da
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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metodologia e dos critérios de delimitação adotados, a enunciação dos objetivos estratégicos a prosseguir
e uma análise do sistema urbano do Concelho de Castelo Branco. Na segunda parte é apresentada a
caracterização dos aglomerados e as respetivas propostas de delimitação das ARU’s, onde se analisa,
para cada aglomerado, a evolução urbana e o período de construção dos edifícios, as características do
parque edificado e o seu estado de conservação, o património histórico-arquitetónico construído, as
dinâmicas recentes de construção e reabilitação e as características do espaço publico, assim como o
perfil demográfico e socioeconómico de cada aglomerado. Atendendo aos objetivos estratégicos a
prosseguir com a implementação das presentes ARU, as respetivas Operação de Reabilitação Urbana
(CRU) deverão ser do tipo sistemática. Nos termos do número 3 do Artigo 8.° do RJRU, a CRU
sistemática consiste numa intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área, dirigida à
reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e
urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, associada a um
programa de investimento público. O documento finaliza com a definição da Estratégia de Reabilitação
Urbana que inclui os apoios e benefícios fiscais, o Programa de Investimento, o Programa de
Financiamento e com as plantas de delimitação das áreas de reabilitação urbanas abrangidas. Embora se
tenha optado por elaborar um documento conjunto para todas as sedes de Freguesia (existentes à data da
aplicação da Reorganização Administrativa do Território das Freguesias decorrente da Lei n.° 22/2012, de
30 de maio), com exceção para Cebolais de Cima/Retaxo, as ARU’s são delimitadas para cada
aglomerado. São assim definidas 23 Áreas de Reabilitação Urbana: Área de Reabilitação Urbana de
Alcains; Área de Reabilitação Urbana de Almaceda; Área de Reabilitação Urbana de Benquerenças; Área
de Reabilitação Urbana de Cafede; Área de Reabilitação Urbana de Cebolais de Cima e Retaxo; Área de
Reabilitação Urbana de Escalos de Baixo; Área de Reabilitação Urbana de Escalos de Cima; Área de
Reabilitação Urbana de Freixial do Campo; Área de Reabilitação Urbana de Juncal do Campo; Área de
Reabilitação Urbana da Lardosa; Área de Reabilitação Urbana de Louriçal do Campo; Área de
Reabilitação Urbana da Lousa; Área de Reabilitação Urbana de Malpica do Tejo; Área de Reabilitação
Urbana da Mata; Área de Reabilitação Urbana de Monforte da Beira; Área de Reabilitação Urbana de
Ninho do Açor; Área de Reabilitação Urbana da Póvoa de Rio de Moinhos; Área de Reabilitação Urbana
de Salgueiro do Campo; Área de Reabilitação Urbana de Santo André das Tojeiras; Área de Reabilitação
Urbana de São Vicente da Beira; Área de Reabilitação Urbana de Sarzedas; Área de Reabilitação Urbana
de Sobral do Campo; Área de Reabilitação Urbana de Tinalhas. Neste quadro, o presente documento dá
consequência ao instrumento próprio que concretiza a Operação de Reabilitação Urbana (ORU). No
presente caso, atendendo a que a modalidade proposta para a realização da ORU é a de uma ORU
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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sistemática, o instrumento próprio que a concretiza é um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, de
acordo com a alínea b) do artigo 16.° do RJRU. A aprovação da Operação de Reabilitação Urbana através
de instrumento próprio segue o estipulado no artigo 17.° do RJRU, devendo a elaboração do PERU ter em
consideração as matérias que sejam tidas como relevantes nos termos do n.° 2 do artigo 33.° do mesmo
regime. O PERU das sedes de Freguesia, que se associa em anexo à presente informação, foi estruturado
tendo como referência os pressupostos enunciados no RJRU, e inclui os seguintes elementos: Delimitação
das ARU’s, onde se apresentam os critérios subjacentes à sua delimitação e se identifica e descreve a
área abrangida; Caracterização e diagnóstico das ARU’s, onde se analisa a evolução urbana, o património
construído, o estado de conservação dos edifícios, a política local de regeneração urbana, entre outros
domínios de diagnóstico relevantes; Estratégia de reabilitação e opções estratégicas, onde se apresentam
as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização das áreas de reabilitação urbana, compatíveis
com as opções de desenvolvimento do município, assim como se definem as prioridades e especificar os
objetivos a prosseguir na execução da operação de reabilitação urbana; Prazo de execução, onde se
estabelece o prazo de execução da ORU, sendo o âmbito temporal das ORU’s de 15 anos, prorrogável
nos termos do RJRU; Programa de investimento, onde se estabelece o programa da operação de
reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes de reabilitação urbana a adotar, distinguindo,
nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os
espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, e as atividades económicas, e onde se descreve um
programa de investimento público, discriminando as ações de iniciativa pública necessárias ao
desenvolvimento da operação; Modelo de Gestão e Execução, onde se determina o modelo de gestão da
área de reabilitação urbana e de execução da respetiva operação de reabilitação urbana; Caraterização da
entidade gestora, onde se apresentam as caraterísticas que melhor posicionam a CMCB para exercer esta
função e se identificam os poderes que por ela poderão ser exercidos neste âmbito; Quadro de apoios e
incentivos fiscais, onde se apresenta um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação
executadas pelos proprietários e demais titulares de direitos, e propõe soluções de financiamento das
ações de reabilitação; Programa de financiamento, onde se identificam as fontes de financiamento. Neste
contexto, verifica-se que o documento apresentado se encontra fundamentado e reúne condições para ser
apreciado na Câmara Municipal para, posteriormente, após ser sujeito aos procedimentos estipulados no
RJRU (designadamente um período de discussão pública) ser submetido à Assembleia Municipal, para
efeitos de aprovação. 3. Proposta. Nos termos dos números 3 e 4 do artigo 17.° do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana, propõe-se que, em reunião pública do executivo, seja deliberado o seguinte:
Remeter o respetivo processo do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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Concelho de Castelo Branco para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, por meios
eletrónicos, para emissão de parecer não vinculativo no prazo de 15 dias; Simultaneamente com a citada
remessa, submeter o processo a discussão pública, a promover nos termos previstos no Regime Jurídico
dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), seguindo a tramitação da discussão pública dos planos de
pormenor, propondo-se assim, que o período de inquérito público decorra por um período de 20 dias úteis,
anunciado com a antecedência de 5 dias uteis, a partir da data da publicação do respetivo aviso em Diário
da República. O processo deve ainda ser disponibilizado na Divisão de Urbanismo e Obras Particulares,
nas Sedes das Juntas de Freguesia e na página institucional da internet desta entidade, em www.cm
castelobranco.pt e divulgado através da comunicação social. Findo o período de discussão pública, a
câmara municipal pondera e divulga os resultados, designadamente através da comunicação social, e do
respetivo sítio na Internet. Mais se informa que após a obtenção do eventual parecer não vinculativo e dos
resultados do período de discussão pública deverá ser produzido o documento final do PERU das sedes
de Freguesia o qual terá que ser posteriormente submetido à Aprovação da Assembleia Municipal,
entidade competente para o efeito, nos termos do n°. 1 do artigo 17.° do RJRU’.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o respetivo processo do Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo Branco pata o
Instituto da Habitação e da Reabilitação Utbana, IP, por meios eletrónicos, para emissão de parecer não
vinculativo no prazo de 15 dias, nos termos do n.° 3 do artigo 17.° do RJRU.
Deliberou ainda, submeter o processo a discussão pública, a promover nos termos previstos no
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), seguindo a tramitação da discussão
pública dos planos de pormenor, por um período de 20 dias úteis, anunciado com a antecedência de 5
dias uteis, a partir da data da publicação do respetivo aviso em Diário da República, nos termos do n.° 4
do artigo 17.° do RJRU.
Mais deliberou, que o processo seja disponibilizado na Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, nas
sedes das Juntas de Freguesia e na página institucional da internet desta entidade, em www.cm
castelobranco.pt e divulgado através da comunicação social.
6.3. Alcídio Leal. Castelo Branco. Certidão de Destaque
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para emissão de certidão de destaque,
apresentado por Alcídeo Leal, na qualidade de proprietário, relativa a uma área situada dentro do
perímetro urbano, na Rua do Ponsul, n.° 24, inscrita na caderneta predial sob o artigo 9987, da freguesia
de Castelo Branco e descrita na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 3603, com
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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a área total de 1.510,00 m2. A Parcela a destacar tem a área de 418,00 m2 e as seguintes confrontações:
norte, Lote 22; sul, via pública; nascente, via pública; e poente, parcela restante. A Parcela restante fica
com a área de 827,00 m2 e as seguintes confrontações: norte, Lote 22; sul, via pública; nascente, parcela
a destacar; e poente, Câmara Municipal. Na listagem do roteiro do processo, em 08/05/2019, os serviços
informaram que, “não se vê do ponto de vista legal nada que obste ao deferimento do pedido de destaque
solicitado, desde que seja efetuada a cedência graciosa da área de 265,00 m2 para espaço público,
situação que deverá ficar regularizada antes da emissão da certidão de destaque”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão de destaque, requerida
por Alcídeo Leal, na qualidade de proprietário, da área de 418,00 m2 a destacar de uma área situada
dentro do perímetro urbano, na Rua do Ponsul, n.° 24, inscrita na caderneta predial sob o artigo 9987, da
freguesia de Castelo Branco e descrita na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
3603, com a área total de 1.510,00 m2, desde que seja efetuada a cedência graciosa da área de 265,00
m2 para espaço público, situação que deverá ficar regularizada antes da emissão da certidão de destaque.
6.4. LE-EDI 14812017. Pedro Rogério Martins São Miguel. Castelo Branco. Declaração de
Caducidade de Processo de Licenciamento
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência LE-EDI 148/2017, de 29/09/2017, requerido por Pedro Rogério Martins São Miguel, para proceder
aobradeedificaçâonovaem Horta d’Alva, Lote 62, em Castelo Branco, Na listagem do roteiro do processo,
processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 13/05/2019, 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 148/2017, de 29/09/2017, requerido por Pedro Rogério Marfins São
Miguel, para proceder a obra de edificação nova em Horta d’Alva, Lote 62, em Castelo Branco,
6.5. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Abril de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2674, de 13/05/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês abril de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto

7

—

SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD0S DE CASTELO BRANCO

Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
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7.1. Contraordenação n.° 4/2019. Vitenet, Unipessoal, Lda. Alcains
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 4/2019, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo

91.0

do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de

Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraotdenação 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 pelas alíneas b) e d) 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 09/05/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 4/2019,
contra a arguida Vitenet, Unipessoal, Lda., com sede na Rua Capitão Rodrigo Saldanha, n.° 25, 6005-034
Alcains, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 17 dias do mês de janeiro, do
corrente ano de 2019, pelas 10:02 H eu António Gouveia, prestador de serviços, destes Serviços
Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua Cap. Rodrigo Saldanha, n.° 25, 6005-034 Alcains,
ter a Empresa Vitenet, Unipessoal, Lda., com residência na, Rua Cap. Rodrigo Saldanha, n.° 25, 6005-034
Alcains, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 285500 ao
cliente n.° 586722, verifiquei que o selo do contador tinha sido rebentado e o mesmo não se encontrava no
contador. Constatei que o contador tinha sido retirado do ramal, uma vez que quando retirei o contador do
ramal para averiguações, constatei que o mesmo tinha fita (como mostra a fotografia em anexo ao Auto),
em vez de uma borracha no casquilho do contador, como regra dos Serviços Municipalizados, O mesmo
foi colocado de forma normal e selado, com selo n.° 44771.’ Pelo que ficou V. Ex.a ind iciada 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,

2a

série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos

utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de
abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos
alínea b) e d) 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
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instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores; d) A danificação
dos contadores ou dos medidores, bem como a alteração da posição dos mesmos; (...)‘. Devidamente
notificada para o efeito, por carta registada datada de 28 de janeiro de 2019 e rececionada a 08/02/2019, 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 do
contador violado e o contador instalado indevidamente; 3

—

Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.°

285500 no dia 17/01/2019, para a morada em apreço, foi detetado que o selo do contador estava violado e
o mesmo não se encontrava no contador, o contador encontrava-se instalado no ramal de forma incorreta,
foi constatado que o contador encontrava-se instalado com fita em vez de borrachas no casquilho, como é
regra de montagem dos SMCB. II. 1

—

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos

constantes do auto de vistoria n.° 04/2019. 2

—

Segundo o artigo

570

do Regulamento dos serviços de

abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco:
‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual
deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água,
abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. (...)‘ 3
A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua

—

conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e
leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação à arguida a coima de €
1 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, pata efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com
competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima
por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser
aprovada, deverá a arguida ser notificada: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for
judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pela arguida (art.

590

do Dec. Lei

n.° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência
ou, caso a arguida e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar à Vitenet, Unipessoal, Lda, arguida no processo de contraordenação n.° 4/2019, a coima
de € 1.250,00, prevista na alínea b) e d) 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 junho de 2013.
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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7.2. Contraordenação n.° 612019. Mónica Ribeiro Sousa. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 6/2019, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 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 06/05/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 6/2019,
contra a arguida Mónica Ribeiro Sousa, com morada na Rua Eng.° Vaz da Silva, n.° 14, 6000-224 Castelo
Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 6 dias do mês de fevereiro, do
corrente ano de 2019, pelas 10:40 H eu

Bartolomeu Serra Santos, funcionário, destes Serviços

Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua Eng.° Vaz da Silva, n.° 14, 6000-224 Castelo
Branco, ter a Sr.a Mónica Ribeiro Sousa, com residência na, Rua Eng.° Vaz da Silva, n.° 14, 6000-224
Castelo Branco, cometido a (s) seguinte fs) infração fões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 278807
ao cliente n.° 700258, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 27/12/2018, com selo n.°
44098 e a leitura de 203 m3, constatou-se que no Serviço de Fiscalização o selo de fecho de água
encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 207 m3. Documentado nas fotografias
que se anexam.’ Pelo que ficou V. E 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.° 210 de 31 de outubro de
2018, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou
danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais
urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n,° 3 do artigo 89°, do referido
Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no
caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes
atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos
utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do
contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificada para o efeito, por carta registada datada de 6 de
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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fevereiro de 2019 e rececionada a 14/03/2019, com o auxílio da PSP, 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 27/12/2018, por falta de pagamento do aviso de corte n.°
232151, com o valor de 28,30 €, com data limite de pagamento, 20/12/2018, rececionado no dia
03/12/2018; 3—Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 285585 no dia 26/02/2019, para a morada em
apreço, foi detetado que o selo n.° 44098, 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 203 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi retirado
apresentava a leitura de 207 m3. II. 1

—

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os

factos constantes do auto de vistoria n.° 06/20 19. 2

—

Segundo o artigo 57.° do Regulamento dos serviços

de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco:
‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual
deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água,
abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. (...)‘ 3
A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua

—

conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e
leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de €
250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, pata efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com
competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima
por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser
aprovada, deverá a arguida ser notificada: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for
judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pela arguida (art.

590

do Dec. Lei

n.° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência
ou, caso a arguida e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 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 Mónica Ribeiro Sousa, arguida no processo de contraordenação n.° 6/201 9, a
coima de € 250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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Ponto 8

—

PATRIMÓNIO

Reversão da Concessão do Gavetão n.° 24 do Edifício A

—

Bloco 1 do Cemitério Municipal. Maria

Luísa Mouro Lopes Gonçalves da Silva Caio
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento exarado pela Senhora D. Maria Luísa
Mouro Lopes Gonçalves da Silva Caio, datado de 19/02/2019, para reversão do Gavetão n.° 24 do
Edifício A

—

Bloco 1 do Cemitério Municipal de que é proprietária. No sistema de gestão documental

MyDoc, pela Divisão de Gestão Patrimonial e Instalações Municipais, foi prestada a seguinte informação,

em 04/03/2019: “Autorização para proceder à reversão da concessão do Gavetão n.° 24 do Edifício A

—

Bloco 1, titulado pelo Alvará n.° 26/2007 e que a mesma se processe no valor correspondente de €
1.500,00”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a reversão do Gavetão n.° 24 do Edifício A
—

Bloco 1 do Cemitério Municipal, titulado pela Senhora D. Maria Luísa Mouro Lopes Gonçalves da Silva

Caio, conforme o Alvará n.° 26/2007, pelo montante de € 1.500,00.
Ponto 9

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

9.1. Execuções Fiscais. Proposta de Delegação de Competências e Designação de Responsáveis
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta, datada de 15 de maio, do seguinte teor: “Nos
termos da alínea c) do artigo 15.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, conjugada
com o artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 433/99, de 26 de outubro, diploma que aprova o Código de
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT): Proponho que, o Órgão Executivo delibere delegar no
Presidente da Câmara a cobrança coerciva das dívidas às Autarquias Locais provenientes de taxas,
encargos de mais valias e demais receitas de natureza tributária que aquelas devam cobrar. Mais
proponho, a designação da técnica superior jurista, Dra. Maria do Carmo Almeida Nunes, como
responsável do Serviço de Execuções Fiscais, substituída, nas suas faltas e impedimentos, pelo Diretor do
Departamento de Administração Geral, Dr. Francisco José Alveirinho Correia. Proponho ainda, a
designação da coordenadora técnica, Sra. D. Maria Filomena Gonçalves Lourenço e a assistente técnica,
Sra. D. Helena Maria Vicente Dias Amaro, colaboradoras do Serviço de Execuções Fiscais”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a delegação de competências, no Senhor Presidente da Câmara Municipal, para a cobrança
coerciva das dívidas à autarquia, provenientes de taxas, encargos de mais valias e demais receitas de
natureza tributária.
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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Mais deliberou, nomear, responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais, técnica superior jurista, Dra.
María do Carmo Almeida Nunes, que será substituida, nas suas faltas e impedimentos, pelo Diretor do
Departamento de Administração Geral, Dr. Francisco José Alveirinho Correia.
Deliberou ainda, designar colaboradoras do Serviço de Execuções Fiscais, a coordenadora técnica,
Maria Filomena Gonçalves Lourenço e a assistente técnica, Helena Maria Vicente Dias Amaro.
9.2. Aquisição de Equipamento de Restauração Edifício do Chafariz de Escalos de Baixo
—

Mediante Celebração de Contrato Interadministrativo com a União das Freguesias de Escalos
de Baixo e Mata
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3585, de 08/05/2019, do Departamento de
Administração Geral, sobre a celebração de um contrato interadministrativo com a União das Freguesias
de Escalos de Baixo e Mata, Da informação consta o seguinte texto: “1

—

A União das Freguesias de

Escalos de Baixo e Mata é proprietária do imóvel em epígrafe e pretende adquirir equipamento de
restauração para apetrechamento do mesmo. 2

—

Considerando que nos termos da alínea j), do n.° 1, do

artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas
de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda da articulação dos interesses próprios das
populações. 3—Assim, em face do exposto e nos termos da alínea m), do n.° 1, do artigo 33°, da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, não se vê inconveniente que a Câmara Municipal aprove o apoio de
18.560,70 euros à União de Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, devendo deliberar e submeter à
Assembleia Municipal a proposta de apoio, a qual, após a respetiva aprovação, deverá ser formalizada
mediante a celebração de um contrato interadministrativo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/201 3, de 12 de setembro, aprovar a celebração de um contrato interadministrativo com a União de

Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, que estabelece a transferência da verba de € 18.560,70,
destinada à aquisição de equipamento de restauração com o objetivo de apetrechar o Edifício do Chafariz
,situado em Escalos de Baixo, propriedade daquela autarquia.
Mais deliberou, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
remeter o mesmo à Assembleia Municipal, para aprovação.
9.3. Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Implementação de Medidas e Ações que
Concorram para a Territorialização da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
Discriminação 2018-2030 “Portugal

Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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Pelo Senhor Presidente foi presente, uma minuta do protocolo a celebrar com a Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género, que ‘visa a promoção, execução, monitorização e avaliação da
implementação de medidas e ações que concorram pata a territorialização da Estratégia Nacional para a
Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 ‘Portugal + Igual’, ao nível do Município”. Os documentos são
dados como reproduzidos ficando afazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com o
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que “visa a promoção, execução, monitorização e
avaliação da implementação de medidas e ações que concorram para a territorialização da Estratégia
Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 ‘Portugal

+

Igual’, ao nível do Município”.

Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
9.4. Banco Santander Totta, SA. Protocolo de Estabelecimento de Vantagens para os
Colaboradores da Câmara Municipal. Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, o protocolo celebrado, em 24 de abril de 2019,
com o Banco Santander Totta, SA, que “tem como finalidade o estabelecimento das vantagens para os
colaboradores da Câmara Municipal de Castelo Branco, na constituição de produtos e serviços do banco”.
Os documentos são dados como reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta ata identificados
como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo celebrado, em 24 de abril de
2019, com o Banco Santander Totta, SA, que “tem como finalidade o estabelecimento das vantagens para
os colaboradores da Câmara Municipal de Castelo Branco, na constituição de produtos e serviços”.
9.5. Assembleia Municipal. Deliberações Tomadas em Sessão de 30 de Abril de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da Assembleia Municipal de Castelo Branco, dando
conhecimento das deliberações tomadas na sessão de 30 de abril de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 10

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 16 de maio:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais
Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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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 o Senhor Luís Vicente Barroso, para sugerir/pedir a criação de uma paragem dos
Transportes Urbanos de Castelo Branco (TUCAB) que pudesse servir os cerca de oitenta e cinco
utilizadores da Quinta do Chinco e que no seu entender permitiria a promoção dos transportes públicos e
facilitaria a deslocação dos hortelões que não têm transporte próprio, em virtude da componente social do
projeto. Sugeriu ainda, que o Festival Zeca Afonso, que tem vindo a ser realizado anualmente em Malpica
do Tejo, e que já vai na sua sexta edição, fosse mais bem projetado turisticamente no país. Por último
interveio a Senhora O. Maria do Carmo Batista para sugerir a alteração do horário das reuniões públicas
do Executivo, de modo a permitir a assistência dos munícipes que, durante o atual horário, estão a
trabalhar. O Senhor Presidente Interino agradeceu as intervenções.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas
e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Roberto António Reixa Nabais, que a secret
O Presidente da Câmar
O Secretário

Ata n.° 16/2019, de 17 de Maio
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