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CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°32
Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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, Carios Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente cumprimentou todos os presentes e, conforme estipulado no artigo 52.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, deu início ao período antes da ordem do dia,
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Senhores Diretores e Funcionário. Senhor Jornalista. O assunto que eu hoje trago
aqui à coação tem a ver com a população ativa do nosso concelho, Estive a analisar dados, desde 2001 a
2017, que estão publicados na Pordata (Base de Dados Portugal Contemporâneo). Também analisei
dados que estão no site do Centro de Emprego

—

que também são públicos

—

e podemos concluir várias

coisas, Desde 2001 que estamos a perder população ativa no nosso concelho, na ordem dos sete vírgula
seis por cento, o que representa, mais ou menos, cerca de três mil pessoas. Estes dados são
preocupantes para o tecido empresarial que está instalado no nosso concelho, ou que se quer instalar no
nosso concelho, acima de tudo. Analisando os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP)

—

analisei dados até agosto do presente ano

—,

verifica-se que temos mil e quinhentas pessoas

inscritas, sendo que dessas: quinhentas têm, mais ou menos, até trinta e quatro anos; seiscentas estão
compreendidas entre os trinta e cinco e os cinquenta e quatro anos; e quatrocentas e quarenta e sete têm
mais do que cinquenta e quatro anos. Das mil e quinhentas, quatrocentas pessoas

—

metade

—,

têm o

ensino secundário ou superior, e a outra metade, tem menos do que o ensino secundário, São dados, no
nosso entender, preocupantes. Acredito que não seja uma realidade apenas aqui do concelho, mas a nós
cabe-nos olhar para o nosso concelho e tentar arranjar medidas para inverter este cenário. Como referi,
Ata n.° 32/2019, de 22 de Novembro

Página 1/37

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
são dados preocupantes pata o tecido empresarial

—

para base de recrutamento e, posto isto, apresento
—

algumas medidas, algumas delas mais do que repetidas em situações anteriores: a devolução dos dois
porcento do IRS, para os residentes do nosso concelho; a redução dos trinta porcento do IMI, para as
freguesias rurais; uma bonificação nas contas da água e do gás para familias residentes; passes gratuitos
para as famílias residentes que queiram utilizar transportes públicos; oferta dos materiais escolares para
os alunos do primeiro ciclo e a oferta escolar nas valências berçários, creches e pré-escolar; apoiar os pais
com crianças de idades compreendidas entre um e os três anos de idade, mediante a aprovação de um
regulamento com três escalões; apoio financeiro ao arrendamento jovem. São algumas medias que, no
nosso entender, podem ajudar a aumentar a população ativa no nosso concelho e mais poderemos
apresentar. De forma aberta e transparente
todos, não só de alguns

—,

como disse anteriormente, acho que é um problema de

—

também queria perguntar ao Senhor Presidente: quais é que são as medidas

que já tem em curso para inverter este cenário que eu acho ser um assunto de extrema importância?
Obrigado, bom dia.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia a todos. Ex.mo Senhor

Presidente. Ex.mos Senhores Vereadores. Ex.mos Senhores Técnicos Superiores e Funcionários do
Município e, também, um cumprimento muito especial ao José Furtado, distinto, enquanto representante
de um órgão de Comunicação Social. Senhor Presidente, eu gostaria de expor aqui dois assuntos, sendo
que, o segundo, eu gostaria que ele não fosse objeto de quezília entre nós e que fosse um assunto mais
de ordem consensual.

É assim que eu gostaria de o expor e é assim que nós o interpretamos e olhamos

para ele. No que diz respeito ao primeiro assunto, ele tem a ver com a saida da Secretaria de Estado da
Valorização do Interior de Castelo Branco

—

que já é do conhecimento público, porque já vários

protagonistas tiveram oportunidade de se manifestar pelas mais diferentes formas. Houve quem já lhe
chamasse ‘um amor de verão’, ‘barriga de aluguer’, dado o tempo de permanência desta mesma
Secretaria de Estado aqui em Castelo Branco. Eu, com toda a franqueza e dentro da frontalidade que de
alguma forma também me carateriza, diria que serviu, sobretudo, os interesses panfletários e de alguma
propaganda política, dado o tempo fugaz que a mesma permaneceu em Castelo Branco

—

de oito a nove

meses. Na altura, o Senhor Presidente, compreensivelmente, quando teve conhecimento que esta
Secretaria de Estado se iria instalar em Castelo Branco regozijou-se

—

nós também o acompanhamos

nesses regozijo, também foi com um sentimento de satisfação que vimos esta desconcentração da
Administração Central para todo o território

—

e, na altura, eu recordo-me, o Senhor Presidente dizia, a

dado momento, que a vinda da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, para Castelo Branco, era
o reconhecimento do trabalho que o Município tinha levado a cabo nos últimos anos. Tal como os outros
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protagonistas lhe chamaram ‘amor de verão’ ou ‘barriga de aluguer’, também lhe quero dar conta de que,
quem teve esse reconhecimento para consigo e pata com o Município, também, eu diria que foi um
reconhecimento de forma muito fugaz. Mas, verdadeiramente, aquilo que do meu ponto de vista é
preocupante com esta saída da Secretaria de Estado, são sobretudo duas coisas: a lógica da mesma e a
avaliação que possamos fazer dos seus resultados. E vejamos a lógica da saída. Não me parece que seja
muito boa ideia as Secretarias de Estado andarem a viajar pelo país, de acordo com a lógica da residência
dos Secretários de Estado. E, assim é, porque a Secretaria de Estado das Florestas agora virá para
Castelo Branco, porque o Secretário de Estado tem raízes no distrito, em Proença-a-Nova; a Secretaria de
Estado da Ação Social vai para a Guarda, porque a Secretária de Estado tem raízes na Guarda; e, por sua
vez, a Secretaria de Estado de Valorização do Interior foi pata Bragança, porque a Secretária de Estado
tem raízes nesse mesmo concelho. Esta lógica pode ter um efeito bastante pernicioso que é, sobretudo,
este: mais importante do que fazer, é fazer ver que se faz. No nosso ponto de vista, a vinda destas
Secretarias de Estado

—

que é importante que venham para o interior, sem dúvida alguma

—,

deveria

obedecer a uma lógica de estratégia nacional do desenvolvimento integrado do território e não a esta
lógica perniciosa de estar associada às raízes dos secretários e Estado. É uma pena que assim seja. Há
uma segunda preocupação que eu também tenho de manifestar e que tem a ver com a avaliação dos
resultados. Como em tudo na vida, quando nos envolvemos sob um ponto de vista profissional, sob um
ponto de vista, também, da nossa intervenção cívica, é bom que a dado momento façamos as nossas
avaliações. E, no que diz respeito em concreto à Secretaria de Estado da Valorização do Interior, é natural
que um qualquer cidadão desta terra, ou deste distrito, se questione sobre quais é que foram, na verdade,
as mais-valias que resultaram desta estadia, insisto, ‘fugaz’ na nossa cidade, Portanto, as perguntas que
se impõem são: que medidas concretas é que foram tomadas pela Secretaria de Estado da Valorização do
Interior, na qual tantos de nós colocaram tantas espectativas? E, que medidas melhoraram o cotidiano dos
albicastrenses, dos beirões? Estas é que são, de facto, no nosso ponto de vista, as duas questões
verdadeiramente estruturantes que nos deveriam levar a todos a uma verdadeira reflexão. Temo que,
eventualmente, V. Ex.a, tente desvalorizar a saída desta Secretaria de Estado dizendo que vamos ter
outra secretaria... É verdade que vamos ter outra e, obviamente, entre ‘não a ter ou ter’, pois eu também
• prefiro, e todos nós gostamos, que ela esteja sedeada em Castelo Branco. Mas, com toda a franqueza,
entrar por aí, dar apenas como justificação a vinda de outra Secretaria de Estado, eu acho que é, no
fundo, fugir às duas questões mais relevantes que estão em cima da mesa: da lógica das mesmas
Secretarias de Estado e, sobretudo, da avaliação que temos que fazer desta em particular. Já agora,
permita-me também que lhe faça uma pergunta... Obviamente que a pergunta deveria ser dirigida ao
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Secretário de Estado, mas eu imagino que a agenda de um Secretário de Estado seja muito preenchida, há
muitas solicitações... Quantos dias é que, por regra, o Senhor Secretario de Estado irá permanecer aqui
em Castelo Branco

—

com tudo aquilo que possa de haver de imponderável e na vida de um Secretário de

Estado ou de um ministro há muitos imponderáveis

—

e se o staff de apoio é significativo ou não? Era esta

a primeira questão que eu tinha, no que diz respeito à saída da Secretaria de Estado da Valorização do
Interior em que eu, particularmente, colocava muitas espectativas num conjunto de medidas concretas que
fossem estruturantes e transversais a várias áreas da nossa vida, tanto de um ponto de vista do território,
como da economia, como da educação, entre outros aspetos fundamentais. Há um segundo assunto que
eu gostaria que fosse interpretado como um assunto consensual. Tem a ver com a ‘maternidade’ do
Hospital Amato Lusitano, A questão do encerramento da ‘maternidade’ é uma questão que não se coloca
agora, é recorrente. Ela já vem de alguns anos a esta parte e, felizmente, com todas as preocupações que
tem havido nestes últimos anos, ainda assim, a ‘maternidade’ tem-se mantido em Castelo Branco. Acho
que é uma questão que não nos deve dividir, é uma questão que nos deve, apenas e só, unir. Nesse
sentido.,. Eu estive atento ao comunicado do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco (ULSCB) e também estive atento às declarações que foram proferidas pela Senhora
Deputada Hortense Martins, depois de uma visita ao próprio Conselho de Administração... Aquilo que
tenho a dizer é que, se esse mesmo comunicado tranquilizou, de alguma forma, a nossa comunidade,
ainda assim, não encerrou esta questão, de todo. Foram feitas muitas diligências, desde 2014, até ao
momento presente, mas com toda a franqueza parece-me pouco. Anunciar a vinda de um médico obstetra
é importante, sem dúvida alguma, agora, aquilo que me parece, em termos futuros, é que sempre que
exista o risco de um possível encerramento da ‘maternidade’, independentemente das nossas questões
ideológicas ou da forma como nos podemos relacionar, era importante que todos nós estivéssemos unidos
em torno desta questão e, também, independentemente do Governo que possa estar a governar-nos.
Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente, bom dia. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores Diretores de Departamento e Funcionário da Câmara
Municipal. Senhor Jornalista. Para fazermos aqui uma intervenção um bocadinho mais otimista, eu quero
fazer um momento de satisfação, relativamente áquilo que aconteceu na passada quarta-feira em Castelo
Branco, com a inauguração de um novo espaço onde será instalada uma nova operação, neste caso, de
serviços bancários, por parte da SIBS Processos.

É uma boa notícia para Castelo Branco e para a região,

uma vez que o projeto poderá contemplar até duzentos postos de trabalho, o que faz com que a SIBS
Processos em Castelo Branco possa vir a ter meio milhar de empregos.
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para Castelo Branco e são estas notícias que, de certa forma, respondem à intervenção do Senhor
Vereador Hugo Lopes sobre aquilo que é importante fazer para fixar pessoas. Trata-se de um investimento
em que a Câmara Municipal de Castelo Branco teve uma intervenção direta, na construção e na
disponibilização do pavilhão que possibilitou a perspetiva da empresa se poder instalar. Fazendo aqui uma
resenha daquilo que foram os últimos seis anos, não deixa de ser relevante e é importante sublinhar isso
—

—

que a intervenção direta do Município ‘fez acontecer’ à volta de oitocentos a novecentos postos de

trabalho. É o caso da SIBS Processos, que acabei de referir, mas também é o caso da Altice, é o caso da
Randstad, é o caso da Segurança Social. São empresas que, em instalações disponibilizadas ou
melhoradas pelo Município, puderam criar postos de trabalho e, independentemente do emprego que é,
todos são importantes. Mas a intervenção direta do Município não termina nestes casos. Há um belo
exemplo daquilo que foi um projeto que, se calhar, muitos não acreditavam
Executivo sempre acreditaram

—,

—

mas que o Município e este

que é o Centro de Empresas Inovadoras (CEI), onde, neste momento,

estão criados cem postos de trabalho, nas mais variadas áreas, tudo com emprego qualificado.
Recentemente foi noticiada a instalação de mais uma empresa, a lTSector Sistemas de Informação, SA,
—

onde se perspetiva um conjunto de postos de trabalho para 2019, mas se ambiciona que, em 2020, possa
chegar aos cinquenta postos de trabalho o que causou ‘uma dor de cabeça’ ao Senhor Presidente e que
—

foi a necessidade de conseguir novas instalações para que este investimento pudesse crescer, colocandose o Município na parte de parceiro e de solução, no sentido de viabilizar este tipo de investimentos, o que
não deixa de ser, também, uma boa notícia. Associado a isto, a Incubadora de Base Industrial que, de
certa forma, vai permitir alavancar e possibilitar a instalação de novos investimentos de base industrial,
não deixa, também, de ser significativo. E isto com uma intervenção direta do Município. Mas nós não
podemos cingir-nos a esta intervenção, há aqui, efetivamente, uma intervenção indireta por parte do
Município. A estratégia que este Município vem desenvolvendo nos últimos seis anos relativamente à
criação de um ‘ecossistema empreendedor’, numa perspetiva de tornar Castelo Branco num centro de
referência para investimentos... Basta olhar, neste momento, pata a Área de Localização Empresarial e
perceber a dinâmica que ali existe naquilo que é a consolidação de negócios já existentes e do seu
crescimento, ou a instalação de novas empresas. A perspetiva de termos uma cidade com qualidade de
vida, com referências, espaços verdes, sustentável, que cria confiança nas pessoas para poderem, aqui,
ou investir ou viver ou visitar. Eu acho que isto tudo não pode ‘passar ao lado’ e deriva de uma estratégia
sólida e bem definida. Resumindo, há aqui três questões que eu acho que são fundamentais. A criação de
emprego, seja ele qual for, é determinante, Há uma tendência de o emprego ser cada vez mais
qualificado... Não deixa de ser importante sinalizar isso. E uma coisa que também penso ser importante é
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o emprego jovem, o emprego que retém jovens, que fixa jovens... Isso é fundamental. Também seria bom,
e eu também gostaria de ouvir os Senhores Vereadores do PSD a comentar esta realidade...! Se ela é ou
não importante para Castelo Branco...! Se há algo de positivo naquilo que está a acontecer...! E, quando o
Senhor Vereador Hugo Lopes fala de uma ‘perspetiva da população’ e dos dados do centro de emprego...
Essa é uma situação de todo o país

—

inclusivamente, em termos globais, Portugal cresceu, em termos de

população, se não estou em erro, catorze mil pessoas... Essa é uma realidade que afeta o interior e,
Castelo Branco, felizmente, tem tido uma estratégia que tenta, de certa forma, contrariar essa tendência.
Também é importante, quando se anuncia este tipo de medidas que o Senhor Vereador aqui propôs,
quantificá-las... Quanto é que isto significa e o que é que deixaria de fazer, ou de investir, para que isto
pudesse acontecer...? Portanto, não chega dizer apenas que ‘fazia isto, fazia aquilo’, também é importante
dizer o que é que deixava de fazer...! Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Bom dia Senhor Presidente, Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores e Funcionário da Câmara Municipal. Comunicação
Social, na pessoa do Senhor José Furtado. Durante esta semana saiu o relatório de avaliação das
entidades gestoras da água, portanto, dos Municípios, podemos dizer. Temos um panorama nacional que
não é animador: municípios que exploram e produzem determinada água e que metade dela é
desperdiçada. Isso é preocupante, quando todos os dias falamos em alterações climáticas. Há certos
municípios

—

lá farão o seu caminho

—,

que preferem investir em estratégias que têm resultados efémeros,

imediatos, mas que, de facto, não são sustentáveis. Agora
Vereador Jorge Pio

—,

—

tomando aqui o otimismo do nosso colega

a Câmara de Castelo Branco não está, de todo, a fazer esse caminho. A Câmara de

Castelo Branco, liderada pelo seu Presidente, tem uma visão estratégica para Castelo Branco e, fazendo
uma retrospetiva daquilo que têm sido estes últimos seis anos, a Câmara de Castelo Branco investe em
todas as áreas que produzem resultados a médio e a longo prazos e que nos consolidam. Investe em
todas as áreas mas não descuida a questão ambiental. Esta autarquia tem feito um caminho muito
positivo, naquilo que se refere aos recursos hídricos, desde logo, tendo conhecimento da infraestrutura
cuja manutenção e renovação são necessárias. Sabe valorizar o que não se vê, que é a iníraestrutura,
que, de facto, consolida os resultados que têm vindo a acontecer ao longo dos tempos. Tem feito
investimentos que resultam em eficiência e que se traduzem num aumento de sustentabilidade. A gestão
municipal integrada e equilibrada tem tido resultados económico-financeiros e
área

—,

—

consequentemente, nesta

ambientais, que nos distinguem da maioria dos municípios. Estes resultados distinguem-nos,

orgulham-nos e, quando somos posicionados em primeiro lugar a nível distrital e regional e, em segundo
lugar, a nível nacional, é um grande contentamento, uma grande satisfação para todos nós, que nos deve
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orgulhar. Perante estes resultados apresentados pela entidade reguladora
anual

—

—

que é a autora do estudo 1

gostaria que os Senhores Vereadores do PSD, que constantemente desvalorizam e criticam a

estratégia implementada por esta autarquia, se pronunciassem quanto a estes resultados. Muito obrigada.”
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: “Bom dia Senhor Presidente. Bom dia

Senhoras Vereadoras. Bom dia Senhores Vereadores, Senhores Diretores de Departamento. Funcionários
da Câmara Municipal de Castelo Branco e, também, Senhor Jornalista. Vou falar aqui sobre dois temas.
Um deles já foi falado aqui pelo Senhor Vereador Carlos Almeida e tem a ver com a questão da
‘maternidade’. Se recuarmos no tempo, a ‘maternidade’ de Castelo Branco é uma situação que preocupa
qualquer albicastrense e, evidentemente, a Câmara Municipal. Essa tem sido uma preocupação, ao longo
destes tempos, não só dos profissionais de saúde, em particular daqueles que trabalham na obstetrícia,
mas do conjunto de toda a comunidade albicastrense. A Câmara Municipal de Castelo Branco está em
linha com aquela que deve ser a postura de toda a comunidade: estar unida. No entanto, a forma como
por vezes se divulga, questiona e se faz alarido é que, ás vezes, não é a mais correta. Eu quero dizer que
a Câmara Municipal de Castelo Branco tem apoiado a ULS e, neste caso, a comunidade, as pessoas. É aí
que deve estar a centralidade de tudo isto, da política. Este tem sido o apoio que a Câmara Municipal tem
feito e tem procurado fazer junto da ULS: estar disponível para a resolução, por exemplo, de alojamento
dos médicos de especialidade, neste caso, obstetras, que se deslocam para Castelo Branco. Isso tem
acontecido... Foco, também, o caso de internistas, de cardiologistas, de oftalmologistas... Tem acontecido,
durante um tempo, de forma que as pessoas se adaptem à cidade

—

e, muitos deles, graças a Deus, têm-

se instalado na cidade. Evidentemente, seria bom ‘cem por cento’ com esta formatação... Estávamos
todos bem e seria excelente para a comunidade.,. Mas isso não tem sido possível pois também depende
das pessoas... O que é certo é que o número também é significativo.,. Não está tudo feito, há muita coisa
a fazer no âmbito da saúde, mas reconheço que o método utilizado pelos Senhores Vereadores do PSD
não é nada abonatório. Quero dizer-lhes, de uma forma frontal e objetiva, que estas situações que têm
acontecido, quer em São Vicente da Beira, quer em Santo André das Tojeiras
de atirar achas para esta fogueira, porque não é uma fogueira

—,

—

e isto não é uma questão

são dois assuntos que estavam

completamente tratados,..! Eu diria mesmo, que não foi necessária, a vossa intervenção. Mais... A dada
altura, quando vejo um cartaz com os Senhores Vereadores, eu pensei que já estávamos em campanha
eleitoral...! Fiquei assim um pouco surpreendido. Depois, quando vi o resultado desse ato, com a presença,
pelo menos, numa destas localidades, de oito, dez ou onze pessoas, eu
Presidente da Câmara Municipal

—,

—

como cidadão, não como Vice

fiquei descansado, As pessoas estavam satisfeitas, porque o assunto

já tinha sido resolvido e não havia problema, não havia caso... O Senhor Doutor tinha marcado consultas
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para mais à Ia longue porque estava, na eventualidade, de gozar uma licença a que tem direito

—

e é bom

que goze essa licença porque é bom sinal, é uma licença de paternidade... O que é certo é que a ULS já
tinha garantido a sua substituição se, eventualmente, ele viesse a gozar essa licença. Ele só fez um ato
administrativo. A situação de São Vicente da Beira reconhece que há necessidade de dotar aquele centro
de saúde com mais horas de médico e a ULS está preparada e está a acionar todos os meios para que
isso aconteça. Mas, parece-nos a nós, mais uma vez, que o método não é o melhor. A questão da
propaganda política... Por vezes não vale tudo... Agora, como lhe disse

—

e volto novamente ao início

—,

deve-nos unir. O método é que, às vezes, não é o mais correto. Um outro tema, foi a entrega da viatura de
comando e de comunicações à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. Mais
uma vez, a Câmara Municipal está centralizada nas pessoas e na proteção e no apoio dos cidadãos. Eu,
que lido com estas coisas há muitos anos, quero-vos dizer que é uma mais-valia extraordinária e é pena
que não se tenha divulgado mais este ato, porque esta ferramenta

—

vamos chamar-lhe assim

—

é de

primordial importância, por exemplo, no âmbito da ligação, da integração e, evidentemente, da coordenação
dos meios. Quem está no terreno quando há um incêndio... Estamos a falar de incêndios, mas a viatura não
se destina só a estes, mas também a outras calamidades que possam acontecer no nosso concelho...
Porque, ver o terreno, ver a atuação, ver onde é que devemos intervir, evidentemente, esta viatura é uma
mais-valia extraordinária... Depois temos a parte das comunicações. A comunicação via satélite, em
certas situações, ainda nos preocupa, porque as redes móveis, infelizmente, não chegam a todo o lado,
Estes meios por satélite permitem-nos a ligação entre todos os meios no teatro de operações e, a Câmara
Municipal, fez aquilo que lhe competia que foi apoiar a instalação de todos os meios nesta viatura. Dizer só
que é a única viatura que existe no distrito com esta temática, Só existe uma viatura da Proteção Civil e
essa, quando há um incêndio maior noutra zona, vai imediatamente para lá

—

o Comando Nacional de

Operações de Socorro destaca-a logo para lá e nós ficamos sem esse meio. Esta viatura vai-nos permitir
ter esse meio dentro de portas’. Mais ainda

—

e isso foi realçado pelo Senhor Presidente Dr. Luís Correia

no ato de entrega da chave aos bombeiros, ato simbólico, mas de muito significado—, a viatura foi um trabalho
de todos. De destacar que os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, de uma forma disponível, voluntária,
executaram os trabalhos de instalação de muitos dos equipamentos na viatura e isso apraz aqui registar...
1

Lá está, é a solidariedade que esteve presente nos bombeiros,.. Portanto, é mais um vetor de proteção e
socorro que os bombeiros, a cidade, o concelho, têm e isto tem que ser abordado e recordado por todos.
Isto é o apoio, é a política, é a visão estratégica sólida que a Câmara Municipal tem desenvolvido ao longo
destes seis anos, como foi referido pelo Senhor Vereador Jorge Pio. Muito obrigado.”
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Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários. Comunicação Social. Esta questão da atração e da
fixação de pessoas é muito vasta. Há um conjunto de fatores que contribuem para esta fixação e esta
atração, muitos deles não quantificáveis, não são tangíveis, logo à partida. Aliando com o que o Senhor
Vereador Jorge Pio já referiu, toda a estratégia de atração de pessoas não existe de forma isolada. Há
aqui uma estratégia conjunta, muito ligada àquela que é a estratégia de atração de investimento que, no
fundo, acaba por acompanhar toda esta estratégia de atração de pessoas. A estratégia do Senhor
Presidente, deste Executivo, tem sido assente num conjunto de ações, não só aquelas que acompanham
de forma direta a atração de investimento, nomeadamente, a captação de novas empresas e a
possibilidade de que aquelas que se criam em Castelo Branco possam crescer e entrar numa fase de
aceleração, mas também o próprio posicionamento de Castelo Branco como sendo a melhor cidade para
trabalhar, investir e estudar. Porque, se nós conseguirmos passar este posicionamento da cidade, quer a
nível nacional, quer a nível internacional, é muito mais fácil que aqueles que colocam a possibilidade de vir
viver para Castelo Branco, o façam. Portanto, toda a questão da comunicação, associada ao
posicionamento e à divulgação de Castelo Branco, assume aqui um papel preponderante na possibilidade
posterior de atração de pessoas. Depois há um conjunto de iniciativas, que também estão a ser levadas a
cabo junto das instituições de ensino superior do país, no sentido de tentar captar os jovens finalistas pata
as possibilidades e oportunidades que existem em Castelo Branco. Claro que, mais uma vez, aqui temos
de dizer que estas possibilidades existem se houver investimento, Isto faz-se num ciclo, que eu posso
designar como uma ‘pescadinha de rabo na boca’, porque se não houver investimento, não há
necessidade de pessoas, se não houver pessoas não há investimento... Isto é um ciclo que aqui acontece
e é extremamente importante que estas duas estratégias sejam levadas a par. Depois, a questão de apoio
ao empreendedorismo. Esta Câmara pauta-se pelo exemplo, identitário a nível nacional, daquilo que é o
apoio ao empreendedorismo, desde a mais tenra idade. Este programa de apoio ao empreendedorismo
também acaba por resultar num conjunto de oportunidades, num conjunto de modelos de negócios, num
conjunto de novos negócios de ideias inovadoras, que levam à existência ou ao aumento do número de
postos de trabalho diretos e indiretos, associados a estas ideias empreendedoras. Nesta questão do
empreendedorismo, ao nível da Fábrica do Jovem Empreendedor, aproveito pata partilhar com todos que,
esta semana, um dos projetos que é acompanhado na fábrica, participou num concurso em Espanha, no
âmbito do Programa de Cooperação Transfronteiriça. Foram apurados, para este concurso, onze ideias de
negócio. Destas onze ideias, sete passaram à fase final. Na representação portuguesa, havia uma única
equipa

—

uma das equipas que está na Fábrica do Jovem Empreendedor
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Branco, para o país, um honroso segundo lugar. Expresso aqui as nossas felicitações a esta equipa, a
Equipa Biochattels, que vem de Léon com um segundo lugar que é, mais uma vez, o reconhecimento do
trabalho desta equipa e o trabalho de equipa, quer do Centro de Empresas Inovadoras (CEI), quer da
Associação Centro Apoio Tecnológico Agro-Alimentar Castelo Branco (CATAA), quer, também, do
Município, que acompanham estes jovens empreendedores. Este é um bom exemplo de uma ideia que
tem todas as condições para entrar no mercado, que está

já a colher os seus resultados e que, no futuro,

gostariamos muito que fosse um novo negócio que viesse a existir em Castelo Branco. Outra estratégia
que também tem sido levada a cabo tem a ver com a criação do Manual do Acolhimento do Novo Cidadão
Albicastrense e que está em fase de distribuição, não só a empresas de novos investimentos que estamos
a tentar captar, mas também a empresas que estão em Castelo Branco que têm outros funcionários
dispersos, a nível nacional e internacional, como forma de lhes mostrar e de os tentar incentivar a vir para
Castelo Branco. Tudo isto feito numa lógica muito próxima com o Instituto Politécnico de Castelo Branco,
no sentido de tentar que aqueles estudantes que frequentam o politécnico venham a ter condições e
sejam, no fundo, motivados a permanecer em Castelo Branco. Temos coisas muito boas a acontecer
nesta área da atração das pessoas, da atração de investimentos,.. Alguns investimentos

já anunciados,

como também já referiu o Senhor Vereador Jorge Pio, outros a ser anunciados dentro em breve. Portanto,
vemos de forma muito positiva esta estratégia que está a ser levada a cabo. Muito obrigada.”
O Senhor Presidente Luís Correia: Para concluir, se não houver mais nenhuma intervenção, vou
fazer uma muito rápida. Em primeiro lugar dizer, que há muito tempo que discordamos da visão do PSD,
relativamente à questão da atração e da fixação de pessoas. Temos visto muitos exemplos com medidas
parecidas ou iguais às propostas pelos Senhores Vereadores do PSD e que não trazem resultados nenhuns.
O importante é fazer uma estratégia de desenvolvimento concreta, que traga resultados... Felizmente, como
disse o Senhor Vereador Jorge Pio há pouco, na passada quarta-feira, na inauguração do novo espaço da
SIBS Processos em Castelo Banco... Precisamente, resultados concretos nesta matéria, que representam
cerca de novecentos postos de trabalho criados em Castelo Branco, com intervenção direta e investimento
direto da Câmara Municipal de Castelo Branco. Esses sim, são resultados de fixação de pessoas que nós
atribuímos como muito positivos para Castelo Branco e que representam novecentas pessoas a trabalhar
em Castelo Branco, novecentas famílias, representam uma alavancagem forte na nossa economia. Como
disse, também, o Senhor Vereador são, sobretudo, de pessoas jovens que estamos a tratar nestes
empregos criados ao longo destes seis anos. A Secretaria de Estado da Valorização do Interior foi uma
realidade e ficámos orgulhosos por ter sido a cidade de Castelo Branco a escolhida para essa instalação.
Também nos sentimos orgulhosos que essa iniciativa, que passou pela cidade de Castelo Branco, neste
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momento, deixe de ser só um exemplo único e passe a ter três exemplo de Secretarias de Estado
descentralizadas no interior do país. Vêm reforçar esta visão e este compromisso do Governo para com o
interior e nós gostamos de nos agarrar a essa visão que temos das coisas, aquilo que é mais importante
nesta matéria. Depois pergunta-se: que medidas concretas pudemos verificar com a Secretaria de Estado
da Valorização do Interior...? Pois, num pensamento muito rápido, vejo logo três: primeira, as vagas do
ensino superior, cinco por cento de redução no litoral e vindas para o interior; segunda, os financiamentos
comunitários criados de propósito e só para o interior; e, terceira, os projetos que foi desenvolvendo com
instituições de ensino superior, com associações empresariais do interior e todo o trabalho que foi feito ao
longo desse tempo. São trabalhos que podem ser vistos... Posso dizer que ainda ontem estive numa
cerimónia com o Ministro do Ambiente, aqui no Instituto Politécnico de Castelo Branco, na Escola Agrária e
hoje teremos mais uma cerimónia da Secretaria de Estado, onde estarei presente e a abrir a cerimónia. É
com muito gosto que vimos instalada esta nova Secretaria de Estado em Castelo Branco. São matérias
que nos dizem muito, nomeadamente, a floresta e as áreas protegidas... São matérias que muito dizem à
nossa economia... São matérias que, se reforçando no interior, podem proporcionar uma alavancagem no
desenvolvimento da nossa cidade, do nosso concelho e da nossa região e de todo o interior, diria mesmo.
Quanto à questão da ‘maternidade’, todos nós sabemos que ela tem sido questionada ao longo de muitos
anos e é uma preocupação de todos nós. Concordo com o Senhor Vereador, quando diz que esta é uma
matéria que não nos divide e que nos deve unir

—

deve-nos unir e une-nos com certeza

—,

a defesa da

‘maternidade’ e tudo faremos, como temos feito, para a sua defesa, Como já foi dito pelo Senhor VicePresidente, o Município disponibilizou até casas para melhorar aquilo que é a atratividade dos médicos
para Castelo Branco. Agora, o que tristemente tenho que reconhecer é que para além daquilo que nos
une, há também aquilo que no divide, que é a forma como defender a ‘maternidade’. É que, em vez de
fazer manifestações, vigílias, ou passar o meu tempo na comunicação social com essas matérias e dessa
forma, pela negativa, eu prefiro posicionar-me pela positiva que é falar da qualidade e do serviço que ali se
presta. A ‘maternidade’ de Castelo Branco tem demonstrado uma excelente qualidade na forma como
atende as nossas grávidas e na forma como ali se prestam serviço. Isso, para mim, é um fator que deve
ser realçado no sentido de favorecer e de atrair médicos para Castelo Branco. Porque, se andarmos a
falar apenas dos medos e das preocupações, relativamente à ‘maternidade’, aquilo que estamos a fazer é
afastar os médicos que possam vir a prestar serviço em Castelo Branco, Concluo esta matéria dizendo
que devemos unir-nos na defesa da ‘maternidade’, mas não na forma como o PSD o tem feito

—

nós

gostamos de nos posicionar de outra forma: não vemos, de certeza, estas matérias da saúde, como uma
oportunidade eleitoralista... Da nossa parte, vemo-las com consciência da responsabilidade da defesa
Ata n.° 32/2019, de 22 de Novembro
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destas matérias, Na verdade, Castelo Branco, tem nos últimos tempos apresentado resultados muito
positivos, não só naquela que é a questão da criação de postos de trabalho, mas realçar aqui, também,
resultados que foram evidenciados esta semana através do relatório da Entidade Reguladora dos Serviços
de Água e Resíduos

—

ERSAR, relativamente à questão das perdas de água. São resultados muito

favoráveis, que agora aparecem, e não resultados de medidas tomadas ‘ontem’... São resultados de medidas
tomadas com consistência e, como eu costumo dizer, não são medidas ‘mediáticas’ nem ‘imediatas’, são
medidas estruturadas, bem pensadas e que apresentam agora resultados, A forte diminuição registada nos
últimos anos quanto às taxas de perda de água em Castelo Branco é, sobretudo, um resultado muito
positivo que advém dessas medidas também tomadas ao longo do tempo e que foram muito pensadas.
Ainda, na questão do ambiente, realizou-se aqui, na semana passada
presente

—,

—

com muita pena não pude estar

mais um conselho geral e uma reunião de gestão do consórcio ClimAdaPT.Local

—

Estratégias

Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas, que é constituído por vinte e seis municípios e onde
Castelo Branco muito honrosamente também está incluído desde o início, para tratar das questões das
alterações climáticas. Esta sala esteva cheia com técnicos que tratam desta matéria e tivemos aqui
também os técnicos do Município a tratar dessas questões e, felizmente, decidiu-se aqui dar mais um
passo... Foi, em Castelo Branco, decidido dar mais um passo: transformar este consórcio numa associação
para estas matérias das alterações climáticas. Endereçar, desde já, os parabéns à equipa de jovens que
trouxeram o segundo resultado de Léon deste concurso no âmbito do empreendedorismo. É mais um
resultado positivo que eu posso afirmar aqui ser um trabalho que temos vindo a fazer na área económica,
na área da promoção do empreendedorismo desde a mais tenra idade... Apresenta aqui mais um
resultado muito positivo e que eu gostava de realçar, endereçando, da parte da Câmara Municipal, para
eles, desde logo, os nossos parabéns. Mas, também, os parabéns, para a equipa e para o trabalho que
tem sido feito na Fábrica do Jovem Empreendedor

—

uma iniciativa da Câmara Municipal e os parabéns

pelo trabalho que tem sido feito, nesta matéria do empreendedorismo, no Centro de Empresas Inovadoras,
através do trabalho da associação e da Câmara Municipal de Castelo Branco. Este tem sido um caminho
muito favorável que tem levado a estas matérias do empreendedorismo que também apresenta resultados
muito positivos. E é desta forma que, com uma estratégia que não se fixa apenas ‘numa bandeira ou
noutra’, que não é redutora, podemos dizer que é uma estratégia que integra políticas diversas nas mais
diversas áreas e, numa só reunião, como a de hoje, podemos mostrar alguns dos resultados muito positivos
em todas estas matérias. Essa sim, é uma verdadeira estratégia de atração e de fixação de pessoas.
Castelo Branco continua a demonstrar, na verdade, que é uma cidade muito positiva para se investir, viver,
estudar e penso que estes resultados que hoje aqui falámos, são a evidência desta matéria. Muito obrigado.”
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Gostava de fazer uma breve intervenção
sobre o que foi dito à minha intervenção. Eu ouvi o Senhor Vereador Jorge Pio cuja intervenção foi muito
virada para a minha... A Senhora Vereadora Cláudia Domingues disse também aqui algumas coisas com
relevo... Mas, em relação àquilo que eu disse, não sei se entenderam: eu não estou aqui a pôr em causa a
parte da infraestrutura, a parte da obra, mas, acima de tudo, a parte da população ativa, que reverte para a
bolsa de recrutamento. Se os Senhores Vereadores acham que vai ser fácil a componente da população
ativa, na componente do recrutamento... Eu espero bem que sim... Se estes novecentos postos de
trabalho que foram criados, se o Senhor Presidente me diz que foram todos ‘novos postos de trabalho’
se foram ‘novos’, por mim tudo bem

—

—

ou houve aqui ‘rotatividade’ de pessoas entre empregos...? Porque

uma coisa é a ‘rotatividade’ d pessoas entre empregos, outra coisa é criar novos postos de trabalho... Eu
às vezes fico um bocadinho baralhado com essa parte... Inclusive, já tivemos aqui várias reuniões de
Câmara, que até os próprios prazos foram prorrogados por falta de mão-de-obra nas obras... E isto já não
foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, porque há falta de mão-de-obra... Isto é uma evidência,
não estou aqui a inventar nada. Eu espero que isto se inverta para o bem da cidade, para o bem do
concelho. Não estou a dizer isto como ‘mau’... Eu espero que isto se inverta e que haja muita fonte de
recrutamento... Que estas medidas todas que foram aqui anunciadas pela Senhora Vereadora Cláudia
Domingues ajudem nesta componente e que tragam muita população ativa, porque ela é necessária... A
população ativa que temos, neste momento, está completamente saturada e ocupada, já não existe... Está
ocupada, por isso o que existe aqui é ‘rotatividade’ de postos e trabalho. Se não querem compreender
essa realidade, por mim tudo bem, mas deixo esta nota. Entendam os números como quiserem. Estes são
os meus. Compreendem aquilo que dizem, eu tenho as medidas que apresentei... Se quiserem tê-las
como boas tenham, se não quiserem...! Obrigado. Cumprimentos. Bom dia.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Eu gostaria, também, de tecer três
considerações. A primeira vou fazê-la em relação à Senhora Vereadora Maria José e no que diz respeito
ao estudo que apresentou do relatório das entidades gestoras da água e quando lançou o repto aos
Vereadores do PSD para também se poderem congratular com esse resultado. Senhora Vereadora Maria
José, os Vereadores do PSD não têm qualquer pudor, não têm qualquer pejo, quando as coisas correm
bem em Castelo Branco

—

e, neste caso em concreto, correu bem a Castelo Branco

—,

em felicitar o

Município. Não têm problema algum... Ficamos tão satisfeitos, eventualmente, quanto vocês. Agora,
permita-me também que lhe diga é que não pode é haver dois pesos e duas medidas. Quando o Vereador
Carlos Almeida, que já no passado trouxe aqui variadíssimos estudos, sou apelidado do ‘indivíduo que cá
vem outra vez com mais outro estudo’, sou qualificado como a pessoa que está a apoucar Castelo Branco,
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ou seja: quando os estudos vão no sentido positivo de Castelo Branco, os Vereadores do PSD devem e
não têm problema nenhum em fazê-lo, felicitar o Município; mas, quando são apresentados outros
estudos, e alguns já foram aqui apresentados por mim, também seria bom um pouco mais de humildade e
algum reconhecimento face a algumas evidências... Porque também quero acreditar que aquilo que todos
pretendemos, aquilo que todos queremos é que, Castelo Branco, ‘amanhã’ se posicione melhor que ‘hoje’
e que ‘hoje’ tenha sido melhor que ‘ontem’, não pode é haver dois pesos e duas medidas. No que diz
respeito à questão e à temática da saúde... Ouçam, quando eu ontem ouvi a Presidente do Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, a reconhecer um lapso... Quando eu vejo
alguém que, ao longo destes anos nos habituou, em variadíssimas circunstâncias, a negar a realidade
quando ela era mais do que evidente... Mas, ela ontem reconhecia que a área da saúde era problemática,
que trazia problemas... Pois, evidentemente, passados quinze dias de mediatismo das pessoas, a abrir
telejornais, em que havia problemas em variadíssimos hospitais, obviamente que ela fez o que era o
evidente, que era, de facto, constatar que temos um problema no Serviço Nacional de Saúde. Eu estou a
fazer esta menção em função da intervenção do Senhor Vice-Presidente, quando fez aqui alusão à nossas
iniciativas em São Vicente da Beira e Santo André das Tojeiras. Aquilo que nós tínhamos em algumas
localidades

—

para o futuro

e nós tivemos o cuidado de nos documentar, de falar com pessoas, e é isso que importa
—

é que, até à nossa ida a São Vicente da Beira, as pessoas esperavam até quatro meses

por uma consulta e, o facto de se ter marcado uma conferência de imprensa para São Vicente da Beira,
teve logo uma vantagem imediata: passadas poucas horas depois de ter caído nas redações dos jornais a
nossa iniciativa, a ULS faz um comunicado a anunciar a colocação de um novo médico para São Vicente
da Beira... Portanto, aí ficaram logo a ganhar as populações de São Vicente da Beira e das terras ali à sua
volta. No que diz respeito a Santo André das Tojeiras, nós temos documentação e testemunhos de
pessoas de que, para marcar uma consulta em Santo André das Tojeiras, era necessário esperar cinco
meses. Se, eventualmente, daqui a três ou quatro ou cinco meses, em São Vicente da Beira se tenha
reduzido o número de meses de espera para uma consulta e em Santo André das Tojeiras também, então
valeu a pena os Vereadores do PSD terem tomado estas iniciativas. Muitas das vezes, infelizmente, só se
resolve o problema quando o problema ganha algum mediatismo. Eu terminava dizendo o seguinte ao
Senhor Presidente, que é a questão mais relevante e que tem a ver com a Secretaria de Estado da
Valorização do Interior: não me leve a mal, mas eu vou ter que o desmentir. Peço desculpa, porque as
medidas concretas a que faz alusão sobre a Secretaria de Estado e todos nós sabemos que a Secretaria
—

de Estado se instalou em Castelo Branco, em janeiro de 2019

—,

e refere o caso do número de vagas para

o ensino superior, que ‘reduziu nas instituições superiores do litoral em cinco por cento’,.. Caramba
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Senhor Presidente...! Então isso foi anunciado pelo Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior no verão de 2018, muito antes de se imaginar que vinha pata aqui a Secretaria de Estado da
Valorização do Interior...! Deixe-me também dar-lhe nota de que a majoração do investimento de quinze
por cento’ que falou, para quem investe nos territórios de baixa densidade, também já estava prevista no
Portugal 2020...! Portanto, estas não são, seguramente, as medidas concretas desta secretaria e este é
que é ponto...! E, aqui, de facto, até pode haver algum consenso... Nós hoje temos um problema
seríssimo no país... É também de Castelo Branco, mas é no país: temos um país assimétrico,
profundamente desequilibrado e, para tentar dar alguma coesão e equilíbrio a este país, as medidas que
possam ser tomadas, por cada um dos municípios, são todas elas louváveis no sentido de tentar reduzir,
diminuir o número de pessoas e de atrair jovens e fixar talentos. Todas essas medidas são louváveis,
independentemente da política das Câmaras Municipais. Eu quero acreditar que todos os presidentes de
todo o interior do país fazem esse esforço. Agora, a questão é que, com estas medidas que não deixam de
ser importantes, eu penso que nós ‘não vamos lá’... Com toda a franqueza... E, era aqui que entrava o
Governo Central e, em particular, a Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Porque, meus caros,
eu não acredito, contrariamente àquilo que foi prometido pelo meu próprio partido, o PSD
fazer este exercício porque até me dá, acho, uma autoridade acrescida

—,

—

e começo por

que nós possamos trazer mais

empresas para o interior com uma redução do IRC. Não acredito nisso, porque uma parte do nosso tecido
empresarial, ou das nossas empresas, paga uma coisa residual ao nível do IRC. As medidas que têm de
ser tomadas e era isto que eu esperava, era esta a minha espectativa, no que diz respeito à Secretaria de
Estado da Valorização do Interior, é que tivesse um peso político, um peso específico dentro do Governo,
no sentido de tomar medidas estruturantes. Obviamente que essas medidas estruturantes, depois, haviam
de casar, haviam de combinar, com aquelas medidas que cada município tem ao seu alcance para as
poder tomar. Pois muito bem: eu digo-vos que, não é com descidas de cinco, ou dez, ou quinze, ou vinte
por cento do IRC, ‘que lá vamos’; não é com uma ‘majoração’, como está prevista, de quinze por cento de
investimento nos territórios de baixa densidade, ‘que lá vamos’. São necessárias medidas mais
estruturantes. É necessário que se pense, claramente, numa redução significativa
obviamente, o Orçamento de Estado terá que acompanhar
venham a instalar no interior e, em particular
distintas e é importante dar nota disso

—,

—

—,

—

que depois,

das empresas que estão instaladas e se

porque dentro do interior também há realidades muito

que haja uma redução muito significativa da redução dos

impostos da Segurança Social. Aí sim, eu acredito que, eventualmente, poderá ser um verdadeiro fator de
atração. Acredito que se houver uma redução significativa dos impostos individuais, nomeadamente, do
IRC, nessa circunstância, eu acredito que poderá ser um fator de grande atração para trazermos mais
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pessoas qualificadas pata o interior. Como também acredito, sobretudo com todo o simbolismo que isso
possa ter

—

e sou defensor de que as Secretarias de Estado possam vir para o interior

—,

que alguns

serviços de maior dimensão pudessem ser deslocalizados e colocados no interior. Então, aí sim teríamos
medidas verdadeiramente estruturantes e que nos podiam vir ajudar a resolver o problema. Era, de facto,
aqui que eu colocava a espectativa e daí o meu desapontamento e esta é que é a questão
verdadeiramente central de todo este debate, que tem a ver, exatamente, com o facto da Secretaria de
Estado da Valorização do Interior, infelizmente, não ter feito força, ou não ter tido peso político, dentro do
Governo, para que fossem tomadas, verdadeiramente, medidas estruturantes, Muito obrigado.”
Neste momento, eram 10 horas e 9 minutos, o Senhor Vice-Presidente abandonou o Salão Nobre.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente. Senhoras Vereadoras e
Senhores Vereadores. Caros Colegas. Efetivamente, há uma coisa que é inegável: o Governo Socialista
colocou a questão do Interior na agenda política. O facto de ter criado uma Secretaria de Estado e agora
um Ministério de Coesão Territorial, coloca esse assunto na agenda e ajuda-nos a debater e a refletir
sobre o assunto. Isso é inegável... Coisa que a governação PSD nunca se preocupou. Em resposta ao
que o Senhor Vereador Hugo Lopes e, também, o Senhor Vereador Carlos Almeida, acabaram de dizer,
até penso que o Senhor Vereador Carlos Almeida respondeu um pouco áquilo que eram as questões
colocadas pelo Senhor Vereador Hugo Lopes. É que, efetivamente, isto não ‘vai lá’, com medidas
pontuais, têm que ser estruturais e é esta estratégia que a Câmara Municipal de Castelo Branco
desenvolve. Não é com uma medida de um IRS, não é com uma medida de uma bonificação em qualquer
circunstância que isto se resolve. Isto resolve-se com uma estratégia definida, estruturada, sólida e, como
a Senhora Vereadora Cláudia Domingues há pouco referiu, posicionando Castelo Branco de forma a poder
captar e atrair ou investimentos e

—

por essa ordem de ideias

—

pessoas. Obviamente que a questão da

população ativa, a questão da falta de mão-de-obra, são realidades inegáveis... Aliás, já várias vezes as
debatemos... Agora, também há algo que é inegável e, é preciso não querer ver determinadas situações.
Se, nos últimos seis anos, instalou-se aqui o CaIl Center da Altice, que não existia e passou a existir, onde
é que estariam essas pessoas agora...? Instalou-se a Randstad que faz serviço para a Altice França, que
eu costumo dizer que foi um dos grandes postos de trabalho que foram aqui criados, porque deu trabalho
a pessoas com uma média de idade bastante avançada... Onde é que estariam essas pessoas a
trabalhar, se esse investimento não existe...? Não podemos estar aqui a falar de ‘rotatividade’...! Se o
Governo PSD fechou o Cali Center da Segurança Social e nós voltamos a reabri-lo, onde é que estavam
essas pessoas a trabalhar...? Estariam, noutros empregos, aqui...? Não sabemos...! O que é certo é que
foram criados aqueles...! A questão da ‘rotatividade’, não me parece que seja uma análise objetiva porque,
Ata n.° 32/2019, de 22 de Novembro

Página 16/37

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
efetivamente, os empregos estão cá, eles foram criados aqui e foi aqui que as pessoas se fixaram, que as
pessoas existem...! Porque, se não fossem criados estes postos de trabalho, eu não sei onde é que as
pessoas estavam...! Sei que, entre 2011 e 2015, muitas emigraram, mas agora estão aqui, elas estão cá,
algumas regressaram e isso é que é verdadeiramente importante...! É esta positividade que nós queremos
impor, não é a perspetiva negativa’ de tudo o que acontece em Castelo Branco! Obrigado.”
O Senhor Presidente Luís Correia: “Na verdade, eu não entendo essa teoria da ‘rotatividade’.., Essa
é só mais uma forma de não querer ver a questão. É que, aquilo que estamos aqui a tratar, foi a criação de
mais postos de trabalho, É a criação de mais oportunidades para as pessoas, em Castelo Branco,
poderem trabalhar. Se vêm de outros trabalhos

—

com certeza, podem vir

—,

agora, essa não é uma

questão de ‘rotatividade’ porque, se vêm de outro trabalho, com certeza que continuará a haver esse posto
de trabalho e que esse posto de trabalho será necessário ser suprido, também. Com muito agrado ouvi o
Senhor Administrador da SIBS Processos dizer que, em Castelo Branco, a rotatividade’ de pessoas ali a
trabalhar é muito mais pequena do que nos outros sítios onde têm operações. Essa ‘rotatividade’, aqui em
Castelo Branco, inclusivamente, está entre um e dois por cento. É reconhecido, por todos nós, que há falta
de mão-de-obra... Mas, pela forma como aqui foi exposto o problema, então, como há falta de mão-deobra, o melhor é em Castelo Branco não criarmos mais postos de trabalho, porque senão aumentamos a
falta de mão-de-obra... Não. A nossa visão é completamente diferente. Nós queremos sempre aumentar
os postos de trabalho, para que possamos atrair e fixar pessoas em Castelo Branco, Esta é uma realidade
indesmentível: são postos de trabalho ‘novos’, é aquilo que nós estamos aqui a tratar. Evidentemente, a
Secretaria de Estado da Valorização do Interior não tem a capacidade de tomar as medidas estruturantes
que tanto falam. São outras secretarias, são outros ministérios que têm de as tomar. Mas, quem tem o
esforço de fazer essa visão de defesa de políticas para o interior, é essa Secretaria de Estado que o faz e
fá-lo muito pelo trabalho de formiguinha que todos os dias vai ter que fazer. E posso lhe dizer que, antes
da Secretaria de Estado houve a Unidade de Missão para a Valorização do Interior, em que, do trabalho
dessa unidade de missão, apareceram um conjunto de medidas muito grandes que foram apresentadas
em devido tempo. Senhor Vereador, aquilo que estamos a falar do relatório da ERSAR, não é um estudo,
não é uma teoria, são resultados evidenciados. Dizer que o resultado, em Castelo Branco, de perdas de
água foi de cerca de dez porcento, é apresentar o resultado que acontece em 2018. Não é um estudo ou
uma teoria, é a apresentação de um resultado que foi atingido em Castelo Branco. Essa é, sem dúvida, aí
uma confusão da sua parte, porque aqui não estamos a apresentar pensamentos, nem teorias sobre nada,
nem com base em estudos ou em dados... Estamos a apresentar o resultado que atingimos. Muito
obrigado.”
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Não havendo mais pedidos de intervenções, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes
da ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, conforme estipulado no artigo
53.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinária do dia 8 (Ata n.° 30) e
extraordinária do dia 13 de novembro de 2019 (Ata n.° 31).
Posta a votação, a Ata n.° 30, da reunião ordinária de dia 8 de novembro de 2019, foi aprovada por
unanimidade.
Posta a votação, a Ata n.° 31, da reunião extraordinária do dia 13 de novembro de 2019, foi aprovada
por unanimidade, não tendo votado o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes, nos termos do n.°3 do artigo 34.°
do CPA, por não ter estado presente na referida reunião.
Ponto 2— ÁREA DE LocALizAçÃo EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
Lote 13. Cometa Design

—

Serigrafia, Artes Gráficas & Publicidade, LUa. Alienação a favor de

Equivalenticrucial, Unipessoal LUa

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da firma Cometa Design

—

Serigrafia, Artes

Gráficas & Publicidade, Lda alegando que, “por não ter neste momento mercado para dar uma utilização
produtiva” ao Lote 13 da Área de Localização Empresarial (ALECB), adquirido em 9 de junho de 2000 por
escritura outorgada com o Município de Castelo Branco, pretende proceder à sua alienação a favor da
empresa Equivalenticrucial, Unipessoal Lda, pelo montante de € 291 .000,00. No programa de gestão
documental MyDoc, foram emitidos os seguintes pareceres: em 08/11/2019, pelo Senhor Vereador com
competência delegada, foi informado “pata proceder em conformidade com o previsto no Regulamento da
Área de Localização Empresarial e previsto na Cláusula Nona da Escritura de Compra e Venda do lote
em causa; em 12/11/2019, pelo Departamento Técnico Operacional, foi informado que “1. Nos casos em
que os lotes de terreno são vendidos por preço simbólico para a instalação de unidades industriais, está
previsto no regulamento da ALE e consta também na escritura de compra e venda, a possibilidade de
alienação, entre particulares, de imóveis na ALE. 2. Tal possibilidade está, contudo, condicionada à prévia
avaliação do prédio, por uma comissão constituída por um representante do Município, que terá de ser
previamente designado pelo executivo municipal, por um representante do vendedor e por este designado
(no caso em apreço, a empresa AFO

—

Avaliação e Fiscalização de obras, SA) e por um técnico/perito

cooptado por acordo dos representantes das partes atrás referidas. 3. Tal avaliação tem por objetivo
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salvaguardar que o valor convencionado para a venda não tem intuito lucrativo. 4. A avaliação terá de
considerar o justo valor/custo das benfeitorias realizadas no prédio (edifícios e arranjos exteriores)
considerando para o terreno apenas o valor simbólico da aquisição. 5. Da análise do requerimento em
apreço apresentado pela entidade vendedora é referido que a empresa adquirente tem no seu objeto o
desenvolvimento de uma atividade industrial. 6. Analisando os CAE indicados, designadamente o 68100—
R3, o 68200—R3, o 46130—R3 e o 43222—R3, não é claro que seja objeto, da firma requerente, o
desenvolvimento no local de uma atividade industrial. 7. Neste contexto, caso a futura utilização do imóvel
não seja para o desenvolvimento de uma atividade industrial julga-se, salvo melhor opinião, que não se
verificam os pressupostos que motivaram a venda a preço simbólico de 1 escudo/m2 de terreno, 8.
Assim, caso seja prevista a instalação de uma unidade comercial ou de serviços, parece justificar-se que
o atual proprietário, antes de proceder à venda do imóvel, pague o valor estipulado no regulamento de
alienação de lotes na ALECB, valor que é aplicado quando da alienação de lotes para usos não industriais
ou similares. Em face do exposto e concluindo julgo que, antes do executivo proceder à nomeação do
perito que representará o Município na comissão de avaliação prevista no citado regulamento da ALE,
deveria solicitar-se à firma requerente um cabal esclarecimento sobre a questão do futuro uso do prédio
em causa, industrial ou outro, para que seja salvaguardado o previsto no regulamento da ALECB”; e em
19/11/2019, pelo Senhor Vereador com competência delegada, foi informado que, “tendo em consideração
ao exposto, deverão ser desenvolvidos os processos com vista à constituição de Comissão Técnica,
nomeadamente em termos da nomeação do representante do Município na mesma. Neste processo,
deverá ficar evidente que, em qualquer momento que a utilização do pavilhão em causa não seja
destinada a indústria, então deverá existir lugar ao respetivo pagamento do valor correspondente por m2”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
designar o Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luis Alfredo Cardoso Resende, representante
da Câmara Municipal na comissão a ser criada para apuramento do valor de venda do Lote 13 da ALECB,
pela firma Cometa Design

—

Serigrafia, Artes Gráficas & Publicidade, Lda à firma Equivalenticrucial,

Unipessoal Lda, nos termos do n.° 1 do artigo 32.° «Preço dos Lotes)), do Regulamento da Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco,
Deliberou, ainda, que se proceda à avaliação justa do valor/custo das benfeitorias realizadas no prédio e
que, pata esse efeito, se reúna uma comissão constituída por um representante do Município, por um
representante do vendedor, por este designado, e por um técnico/perito cooptado por acordo dos
representantes da Câmara Municipal de Castelo Branco e da firma Cometa Design

—

Serigrafia, Artes

Gráficas & Publicidade, Lda,
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Ponto 3

—

URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

3.1. Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco Avaliação Ambiental Estratégica
—

(AAE): Análise do Relatório de Definição da Âmbito fRDA) e Envio do Documento para Pedido
de Parecer às Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6391, de 18/11/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, sobre a Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco

—

Avaliação

Ambiental Estratégica (AAE): Análise do Relatório de Definição da Âmbito (RDA) e Envio do Documento
para Pedido de Parecer às Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas, que se transcreve:
“1

—

Introdução. Com a publicação do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e

legislação complementar, designadamente no que diz respeito à cartografia, a Câmara Municipal deliberou,
em 20 de abril de 2018, iniciar um novo procedimento de Revisão do Plano de Urbanização. Na referida
reunião foi deliberado que o trabalho até então desenvolvido (na sequência da deliberação de 20/02/2004)
fosse aproveitado neste novo procedimento de Revisão do PGU. Nesta sequência, a Proposta Prévia de
Revisão do PGU foi atualizada pelo Urbanista, durante os anos de 2018/2019, tendo-se mantido no
processo o Relatório Ambiental adjudicado à empresa Geomega

—

Geotecnia e Ambiente, Lda, em

22/09/2008, na sequência de um procedimento de aquisição desenvolvido após a publicação do DecretoLei n.° 232/2007, de 15 de junho. Posteriormente, conforme deliberação tomada na reunião pública do
Órgão Executivo, realizada em 15/02/2019, foram solicitados pareceres às entidades dos interesses a
ponderar, no âmbito do artigo 86.° do RJIGI, através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial.
Foram consultadas 19 entidades, tendo emitido pareceres as seguintes: Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Centro, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IAPMEI, 1 .P. Agência para a Competitividade
—

e Inovação, I.P., Infraestruturas de Portugal
Portuguesa do Ambiente

-

APA

-

—

Gestão Regional de Castelo Branco e Guarda, Agência

ARH do Tejo e Oeste, Direção Geral do Território, Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). Na sequência do parecer emitido pela
CCDRC, em 05/06/2019, teve que ser desenvolvido o procedimento de aquisição de serviços para a
atualização dos documentos da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) elaborado em 2008, tendo vindo a
ser celebrado, em 14/10/2019, o seguinte contrato com a Geomega: ‘Revisão do Plano Geral de
Urbanização de Castelo Branco: atualização dos documentos da Avaliação Ambiental Estratégica na
sequência do parecer emitido pela CCDRC à proposta prévia do PGU’. A AAE visa estabelecer um nível
elevado de proteção do ambiente e promover a integração das questões ambientais e de sustentabilidade
nas diversas fases de preparação e desenvolvimento de políticas, planos e programas, que assegurem
uma visão estratégica e contribuam para processos de decisão ambientalmente sustentáveis, Em
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15/11/2019, foi remetido à Câmara Municipal o Relatório de Definição da Âmbito (RDA), apresentado pela
firma Geomega, documento prévio à elaboração do Relatório Ambiental e o qual se associa à presente
informação. O RDA pretende dar cumprimento ao estabelecido no artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 232/2007,
de 15 de junho, ou seja ‘determinar o âmbito da avaliação ambiental a realizar, bem como o alcance e
nível de pormenorização da informação a incluir no Relatório Ambiental’ e solicitar ‘parecer sobre o âmbito
da avaliação ambiental e sobre o alcance da informação a incluir no relatório ambiental às entidades às
quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos
ambientais resultantes da aplicação do plano’. 2 Análise Síntese do Relatório de Definição de Âmbito, O
—

Relatório de Definição de Âmbito da proposta de Revisão do PGU constitui a primeira fase do processo de
AAE, surgindo como elemento prévio ao Relatório Ambiental, e tem como objetivo determinar o âmbito e o
alcance da informação ambiental que virá a ser tratada no Relatório Ambiental, através da identificação de
um conjunto de fatores críticos da decisão, respetivos critérios da sustentabilidade e indicadores. O RDA
encontra-se estruturado por um conjunto de 8 capítulos, dos quais se destacam os capítulos 3, 5 e 6. No
capítulo 3 são apresentados os objetivos e a metodologia do processo de AAE onde é explicado o
faseamento do processo de avaliação ambiental o qual compreende: 1- Definição do âmbito e do alcance
da avaliação ambiental (integra o Relatório de Definição de Âmbito); 2- Análise e avaliação ambiental dos
objetivos estratégicos do Plano (integra o Relatório Ambiental e respetivo Resumo Não Técnico); 3Elaboraçâo da Declaração Ambiental; 4-Acompanhamento da execução do Plano através da implementação

do Plano de Controlo. Cada fase da AAE deve ser articulada com as diferentes fases do processo de
elaboração da proposta do plano e com as respetivas metodologias técnicas. No capítulo 5 são definidos

os Fatores Críticos para a Decisão que estruturam a avaliação estratégica da Revisão do PUCB e que
condicionam, em grande medida, o Relatório Ambiental. Os Fatores Críticos para Decisão são identificados
em função de um diagnóstico preliminar e da integração do Quadro de Referência Estratégico para a AAE,
das Questões Estratégicas fundamentais e dos Fatores Ambientais definidos com base nos Fatores
Ambientais estabelecidos no Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho. Neste capítulo são apresentados 3
quadros que sintetizam as seguintes matérias: Quadro 2

-

Quadro que estabelece a relação entre as

opções estratégicas definidas para o PGU, e os respetivos objetivos estratégicos, os quais acolhem os
objetivos da proposta de revisão do PGU; Quadro 3 Quadro de Referência Estratégico para a AAE da
-

proposta de Revisão do PGU; Quadro 4

-

Quadro demonstrativo dos Fatores Ambientais relevantes da

proposta de Revisão do PGU. No capítulo 6 é apresentada a determinação dos Fatores Ambientais
Críticos para a Decisão, entendidos como os vetores que possam afetar as opções relativamente à
qualificação do solo e funções associadas. Conforme se pode constatar no Relatório de Definição de Âmbito,
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da análise integrada da convergência das questões estratégicas com o quadro de referência estratégico e a
definição de fatores ambientais críticos para a decisão vieram a ser determinados 3 Fatores Ambientais
Críticos para a Decisão, os quais constituem o fio condutor da Avaliação Ambiental Estratégica e são os
seguintes: FCD1

—

Ordenamento do Território, Desenvolvimento Urbano e Competitividade; FCD2

Qualidade Ambiental; FCD3

—

—

Património Histórico e Edificado. Face às características ambientais da

Cidade de Castelo Branco, julgamos que os fatores críticos considerados se adequam aos objetivos que se
pretendem alcançar com a elaboração do relatório ambiental, assegurando o estudo das consequências
ambientais resultantes da implementação da Revisão do PGU. Esta fase de definição de fatores críticos
constitui assim uma etapa fundamental do procedimento global da AAE, na medida em que garante uma
função estratégica para a concretização dos objetivos do PGU e, por esse prisma, permite orientar o
eventual estabelecimento de alternativas/alterações ao modelo de planeamento, quer em questões
específicas, quer alterando soluções de desenvolvimento. Dos fatores ambientais, legalmente estabelecidos
na alínea e) do n.° 1 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho

—

que consideram questões

como a biodiversidade, a população, a saúde humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os
fatores climáticos, os bens materiais, o património cultural, incluindo o património arquitetónico e
arqueológico, a paisagem e a inter-relação entre os fatores supracitados

—

foram considerados no

presente Relatório de Definição de Âmbito os seguintes Fatores Ambientais: Atmosfera, Água, Solo,
Fatores Climáticos, Paisagem, Bens Materiais, População e Saúde Humana. Assim, os Fatores Ambientais
relacionadas com o Solo, a Paisagem, os Bens Materiais e a População são consideradas na análise do
FCD Ordenamento do Território, Desenvolvimento Regional e Competitividade. Os Fatores Ambientais
Atmosfera, Água, Solo, Fatores Climáticos e Saúde Humana são considerados na abordagem ao FCD
Qualidade Ambiental e os FCD Bens Materiais e População são considerados na análise do FCD
Património Histórico e Edificado. Ao longo do capítulo 6, para cada um dos FCD determinados são
indicados os domínios de análise com a indicação dos respetivos objetivos de sustentabilidade e indicadores
que suportarão a fase de análise e de avaliação relativa aos efeitos esperados da implementação do
plano, conforme se verifica nos 3 quadros existentes nos subcapítulos 6.1, 6.2 e 6.3, respetivamente, com
os seguintes títulos: Quadro 7: Relação entre os diversos domínios definidos de análise considerados para
o FCD Ordenamento do Território, Desenvolvimento Urbano e Competitividade, com os objetivos de
sustentabilidade e principais indicadores de análise estabelecidos. Quadro 8: Relação entre os diversos
domínios de análise considerados para o FCD Qualidade Ambiental, com os objetivos de sustentabilidade
e principais indicadores de análise estabelecidos. Quadro 9: Relação entre os diversos domínios de
análise considerados para o FCD Património Histórico e Edificado, com os objetivos de sustentabilidade e
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principais indicadores de análise estabelecidos. Face ao referido e face à análise integral do documento,
somos de opinião que o presente relatório dispõe de condições que permitem suportar a delimitação do
âmbito e do alcance da informação ambiental que servirá de base à elaboração do Relatório Ambiental.
Considera-se também que o presente relatório reúne ainda condições para ser enviado para pronúncia
das Entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar
os efeitos ambientais resultantes da aplicação do Plano Geral de Urbanização, emitir nesta fase o seu
parecer com vista à elaboração do referido Relatório Ambiental. 3— Conclusão. No seguimento do exposto
e face ao carácter estratégico, objetivos e conteúdos avaliados, bem como às medidas a concretizar, é
nosso entendimento que o Relatório de Definição de Âmbito em análise acautela que os efeitos ambientais
fundamentais sejam tomados em consideração durante a elaboração do plano, contribuindo assim para a
adoção de soluções mais sustentáveis e para a adoção de medidas de controlo que evitem ou reduzam
efeitos negativos significativos no ambiente decorrentes da implementação do PGU. Neste contexto, para
efeitos do disposto no n.° 3 do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, propomos que em
reunião pública do Órgão Executivo seja deliberado consultar as entidades com responsabilidades
ambientais específicas às quais, em virtude das suas responsabilidades, possam interessar os efeitos
ambientais resultantes da aplicação do PGU, as quais, e atendendo também às entidades consultadas
através da Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial no âmbito da análise da Proposta Prévia da
Revisão do PGU, são as seguintes: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro;
Agência Portuguesa do Ambiente ARH do Tejo e Oeste; Autoridade Nacional de Proteção Civil; Instituto
-

da Conservação da Natureza e Florestas, lP; Direção Geral do Território; Direção Regional de Agricultura
e Pescas do Centro; Direção Regional do Património Cultural do Centro; Administração Regional de Saúde
do Centro; e Águas Vale do Tejo, SA. Propomos ainda que seja desde já autorizada a Divisão de Urbanismo
e Obras Particulares a remeter os pareceres que vierem a ser emitidos pelas Entidades consultadas à
firma Geomega, pata que seja desencadeada a fase 2 do processo de AAE: ‘Análise e Avaliação Ambiental
dos Objetivos Estratégicos do Plano, a qual integra o Relatório Ambiental’. Informa-se que o Relatório
Ambiental acompanhará a Proposta de Revisão do PGU, que oportunamente será analisada pela Câmara
Municipal e remetida à CCDRC para efeitos de realização da conferência procedimental, nos termos do
disposto do n.° 3 do artigo 86.° do RJIGT. Mais se informa que, após a reunião de conferência procedimental,
o Relatório Ambiental integrará igualmente o processo de discussão pública que oportunamente será
desencadeado pela Câmara Municipal no âmbito da Proposta de Revisão do PGU, nos termos do disposto
do n.° 1 do artigo 89.° do RJIGT e do disposto do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de
junho”.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar remeter o Relatório de Definição de Âmbito
para consulta à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, à Agência Portuguesa
do Ambiente ARH do Tejo e Oeste, à Autoridade Nacional de Proteção Civil, ao Instituto da Conservação
-

da Natureza e Florestas, lP, à Direção Geral do Território, à Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Centro, à Direção Regional do Património Cultural do Centro, à Administração Regional de Saúde do
Centro e à Águas Vale do Tejo, SA, entidades com responsabilidades ambientais específicas a que podem
interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do PGU, para efeitos do disposto no n.° 3 do
artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho.
Deliberou ainda, dar autorização, à Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, para remeter os
pareceres que vierem a ser emitidos pelas entidades consultadas à empresa Geomega

—

Geotecnia e

Ambiente, Lda, para que seja desencadeada a Fase 2 do processo de AAE: “Análise e Avaliação
Ambiental dos Objetivos Estratégicos do Plano, a qual integra o Relatório Ambiental”.
3.2. Fernando Ribeiro Cavaca. Sarzedas. Certidão de Compropriedade
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Fernando Ribeiro Cavaca, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 150, secção BP, freguesia de Sarzedas, a favor dos herdeiros
Susana Ribeiro Cavaca Marfins e Fernando Ribeiro Cavaca, assumindo o compromisso de que do negócio
não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.°
6, de 02/05/201 2), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de
emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.°
64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
3.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Outubro de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n°6144 de 07/11/201 9, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês outubro de 2019.
Ata n.° 32/20 19, de 22 de Novembro
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 4— SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO
4.1. Aquisição de Serviços Informáticos para Gestão Comercial de Água, Saneamento, Resíduos
Sólidos e Serviços Diversos, Prestados pela EPAL. Ratificação de Deliberação do Conselho
de Administração e Aprovação de Respetiva Minuta de Contrato
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
04/11/2019, relativa à adjudicação do ajuste direto para a Aquisição de Serviços Informáticos para Gestão
Comercial de Água, Saneamento, Resíduos Sólidos e Serviços Diversos, Prestados pela EPAL, à empresa
EPAL

—

Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA, pelo montante de € 114.046,20, acrescido de IVA à

taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
04/11/2019, relativa à adjudicação do ajuste direto para a Aquisição de Serviços Informáticos para Gestão
Comercial de Água, Saneamento, Resíduos Sólidos e Serviços Diversos, Prestados pela EPAL, à empresa
EPAL

—

Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA, pelo montante de € 114.046,20, acrescido de IVA à

taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
4.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
4.2.1. Contraordenação n.° 21/2019. Elisabete Piedade
Pelo Senhor Presidente foi presente um Processo de contraordenação instruído pelos Serviços
Municípalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91.0 do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do
artigo 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 seguinte proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Ata n.° 32/2019, de 22 de Novembro
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Municipalizados, de 04/11/2019: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de
Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 21/2019, contra a arguida Elizabete
Piedade, com morada na Praceta Eng. Manuel Valente, Bloco E2,

70

B, 6000-765 Castelo Branco, foi

instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 10 dias do mês de julho, do corrente ano de
2019, pelas 10:15 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados,
constatei, por inspeção no local, Praceta Eng.° Manuel Valente, Bloco E2, 70 B, 6000-765 Castelo Branco,
ter a Sr.a Elisabete Piedade, com residência na, Praceta Eng.° Manuel Valente, Bloco E2, 70 B, 6000-765
Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 303633
ao cliente n.° 570001, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 26/06/2019, com selo n.°
45679 e a leitura de 215 m3, constatou-se que o selo de fecho de água encontrava-se violado e o
contador apresentava a seguinte leitura, 217 m3, o contador foi retirado e selado o ramal com o selo n.°
51196. Documentado nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da
infração prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de
Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da
República, 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) 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 10 de julho de 2019 e rececionada a 14/08/2019, 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, o contador encontrava-se com
o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 26/06/2019,
-

por falta de pagamento do aviso de corte n.° 243752, com o valor de 18,73 €, com data limite de
pagamento, 18/06/2019, rececionado no dia 30/05/201 9; 3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.°
-

3036332 no dia 10/07/2019, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 45679, 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 215 m3 quando a água foi suspensa,
quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 217 m3, o ramal foi selado com o selo n.° 51196; 4
Ata n.° 32/20 19, de 22 de Novembro
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-

Aquando da realização do contrato de fornecimento de água, transmitem-se as clausulas gerais pelas

quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados e disponibilizados os Regulamentos dos
Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados

todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 21/2019. 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 pata o evitar, atuando de forma descuidada
e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação à arguida a coima de
€ 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com
competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima
por despacho 34/201 7 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. 59° do Dec. Lei
n.° 433/82 de 27 de Outubro); Em caso de impugnaçâo 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 Elisabete Piedade, arguida no processo de contraordenaçâo n.° 21/2019, 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.
42.2. Contraordenação n.° 2212019. Rui Damas Carvalho
Pelo Senhor Presidente foi presente um Processo de contraordenação instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo

91.0

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

Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
Ata n.° 32/2019, de 22 de Novembro
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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 seguinte proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, de 04/11/2019: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de
Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 22/2019, contra o arguido Rui Damas
Carvalho, com morada no Bairro da Escola, Partida, 6005-264 São Vicente da Beira, foi instaurado o
processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 12 dias do mês de julho, do corrente ano de 2019, pelas
12:21 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por
inspeção no local, Rua Vale da Raposa, n.° 83, 1° 6000-378 Castelo Branco, ter a Sr. Rui Damas
Carvalho, com residência na, Rua Vale da Raposa, n.° 83, 1° 6000-378 Castelo Branco, cometido a (s)
seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização n.° 303765 ao cliente n.° 713538, com a
água suspensa por falta de pagamento desde o dia 27/06/2019, com selo n.° 45680 e a leitura de 31 m3,
constatou-se que o selo de fecho de água encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte
leitura, 36 m3, o contador foi

retirado e selado o ramal com o selo n.° 51146. Documentado nas
fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração prevista na alínea c) do
artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 série n.° 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 notificado para o efeito, por carta registada datada de 09
de julho de 2019. Os SMCB não conseguiram notificar o arguido por carta registada, recorreram à
prestação da PSP local, a qual informou que o arguido se encontra a residir no Bairro da Escola, Partida,
6005-264 São Vicente da Beira, devidamente notificado para a morada de residência, e rececionado o
direito de defesa a 12/09/2019, o mesmo não apresentou qualquer defesa, quer por escrito quer oral.
Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da
-

fiscalização, o contador encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta
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indevidamente; 2 A água foi suspensa 27/06/2019, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 243944,
-

com o valor de 33.13 €, com data limite de pagamento, 19/06/2019, rececionado no dia 30/05/2019; 3-Ao
se efetuar um serviço de fiscalização n.° 303765 no dia 12/07/2019, para a morada em apreço, foi
detetado que o selo n.° 45680, 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 31 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi retirado apresentava a leitura de 36
m3, o ramal foi selado com o selo n.° 51146; 4 Aquando da realização do contrato de fornecimento de
-

água, transmitem-se as clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados
e disponibilizados os Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. II. 1

-

Pelo

exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 22/2019.
2

-

Segundo o artigo 57° do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de

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

as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao
nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente
proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de
submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada
para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017
do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o arguido ser
notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo
de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art. 59° do Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de Outubro); Em
caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério
Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco, aplicar a Rui Damas Carvalho, arguido no processo de contraordenação n.° 22/2019, 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.
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4.2.3. Contraordenação n.° 23/20 19. Joel Barroso Pereira
Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de contraordenação 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 seguinte proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, de 04/11/2019: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de
Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 23/201 9, contra o arguido Joel Barroso
Pereira, com morada no Rua Amato Lusitano, n.° 22, 6000-150 Castelo Branco, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, ‘aos 23 dias do mês de julho, do corrente ano de 2019, pelas 16:01 H eu
Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no
local, Rua Amato Lusitano, n.° 22, 6000-150 Castelo Branco,

ter a Sr. Joel Barroso Pereira, com

residência na, Rua Amato Lusitano, n.° 22, 6000-1 50 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração
(ões): Ao efetuar o serviço de reabertura n.° 304235 ao cliente n.° 688045, com a água suspensa por falta
1

de pagamento desde o dia 22/07/20 19, com selo n.° 51142 e a leitura de 91 m3, constatou-se que o selo
de fecho de água encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 92 m3. Documentado
nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex,a indiciada da prática da infração prevista na alínea c)
do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 série n.° 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 notificado para o efeito, por carta registada datada de 23
de julho de 2019. Os SMCB não conseguiram notificar o arguido por carta registada, recorreram à
Ata n.° 32/2019, de 22 de Novembro
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prestação da PSP local, rececionado o direito de defesa a 18/09/2019, o mesmo não apresentou qualquer
defesa, quer por escrito quer oral. Assim sendo: 1

-

Pelo descrito no Auto de Notícia, e provado pelos

SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização, o contador encontrava-se com o selo de suspensão de
água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 22/07/2019, por falta de pagamento
-

do aviso de corte n.° 245415, com o valor de 20.20 €, com data limite de pagamento, 15/07/2019,
rececionado no dia 26/06/2019; 3 Ao se efetuar um serviço de reabertura n.° 304235 no dia 23/07/2019,
-

para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 51142, 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 91 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi
retirado apresentava a leitura de 92 m3; 4 Aquando da realização do contrato de fornecimento de água,
-

transmitem-se as clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados e
disponibilizados os Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. II. 1 Pelo exposto,
-

consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 23/2019. 2

-

Segundo o artigo 57° do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento
de águas residuais do município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à
guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que
verificar, nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente,
rotura e deficiências na selagem, entre outro. (...)‘ 3 - O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito
censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções
para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana, A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é
proposto a aplicação ao arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra.
Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho
de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos
processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. Presidente
datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o arguido ser notificado: De
que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após
o seu conhecimento pelo arguido (art. 59° do Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de Outubro); Em caso de
impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público
não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco, aplicar a Joel Barroso Pereira, arguido no processo de contraordenação n.° 23/201 9, a
Ata n.° 32/2019, de 22 de Novembro
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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,
4.2.4. Contraordenação n.° 3112019. Maria Isabel Mendes Mateus

Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de contraordenação instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do

artigo

91,0

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

Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de
contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alínea c) do
artigo 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 seguinte proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, de 04/11/2019: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de
Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 31/201 9, contra a arguida Maria Isabel
Mendes Mateus, com morada na Rua Dr.° Francisco José Palmeiro, Lote 157, 6° dto., 6000-230 Castelo
Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 02 dias do mês de outubro, do
corrente ano de 2019, pelas 15:42 H eu Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços
Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua Dr. Francisco José Palmeiro, Lote 157, 6° dto.,
6000-230 Castelo Branco, ter a Sr.a Maria Isabel Mendes Mateus, com residência na, Rua Dr. Francisco
José Palmeiro, Lote 157, 6° dto., 6000-230 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração fões): Ao
efetuar o serviço de reabertura n.° 315283 ao cliente n.° 42728, com a água suspensa por falta de
pagamento desde o dia 02/10/2019, com selo n.° 48063 e a leitura de 339 m3, constatou-se que o selo de
fecho de água encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 340 m3. Documentado
nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática da infração prevista na alínea c)
do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2 série n.° 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
Ata n.° 32/2019, de 22 de Novembro
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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 03
de outubro de 2019 e rececionada a 1011012019, a arguida apresentou a seguinte defesa escrita: ‘Pela
presente, após notificada pelo processo acima referido, informo o seguinte:

JO

No dia 02 Outubro de 2019,

sem qualquer aviso, antes, tinha um documento na minha caixa do correio a informar que me tinham
cortado a água por falta de pagamento. Como qualquer cidadã, fui imediatamente resolver o assunto.
Disseram-me que tinha 2 faturas por pagar, desconhecia, uma tudo bem, pois, se me custa pagar uma,
muito mais me custa pagar duas. Nem recebi uma, mas ok, nem questionei. O Senhor pediu-me 30.80
30.79

+

+

61.50, num total de 12317€. Valor que podem verificar no documento n.° 2019200306781. Após

pagar, perguntei e disse, “caramba, tanto dinheiro, ainda por cima sem eu querer... Mais alguma coisa
agora?’ resposta do funcionário: ‘Não, está tudo!’ Pergunto eu agora:

-

Violei o quê? Quem e onde me

disseram para após isto tudo não podia abrir o meu contador após pagar aquilo que me pediram e me
disseram que está tudo bem?

-

No papel que ‘gentilmente’ deixaram sem sequer avisar, mas sim, logo

com o ato executado, por acaso vem lá isso? Se sim... peço desculpa, mas com tantos nervos de tal
situação, nem vi. Ao deslocar-me, os funcionários, em vez de dizerem, ‘está tudo’ não deveriam dizer,
‘agora deve aguardar por um colega meu até se deslocar ao local’, é que se não estão lá para dar as
informações todas, os clientes não as podem adivinhar, mais ainda, me parece que, este tipo de assunto
não será frequente, pelo que as pessoas não passam com eles com frequência, mais um motivo para as
ajudarem a evitarem tais situações. Como podem verificar, pago regularmente as minhas faturas e pela

1a

vez um esquecimento que por lapso, não sei do quê, me acontece tal coisa. Como soda da Deco, caso se
verifique irei colocar a situação, sobretudo do valor dos 61.50 que nem se dignaram a dizer do que se
referia. O mais ridículo, é que, na semana a seguir estava a fatura com o valor que já tinha pago, mais o
valor a decorrer. De facto, me pergunto, porque não avisam antes de cortar?’ Assim sendo: 1

-

Pelo

descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização, o contador
encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi
-

suspensa 02/10/201 9, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 251192, com o valor de 30.88 €, com
data limite de pagamento, 25/09/2019, rececionado no dia 06/09/2019, o aviso de corte atrás mencionado
e rececionado apenas foi liquidado no dia 02/10/2019, após 7 dias da sua data limite de pagamento; 3-Ao
se efetuar um serviço de reabertura n.° 315283 no dia 02/1 0/201 9, para a morada em apreço, foi detetado
que o selo n.° 48063, 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
Ata n,° 32/2019, de 22 de Novembro
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339 m3 quando a água foi suspensa, quando se fez o serviço de restabelecimento da água após
pagamento dos valores em divida mais o respetivo serviço de reabertura previsto no tarifário disponível e
afixado nestes Serviços, o contador apresentava a leitura de 340 m3, comprovando-se desta forma o
consumo de água indevidamente; 4 - Aquando da realização do contrato de fornecimento de água,
transmitem-se as clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados e
disponibilizados os Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. II. 1 - Pelo exposto,
consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 21/2019. 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 Segundo o n.° 3 do artigo 22° do Regulamento atrás
mencionado: ‘Restabelecimento do abastecimento ou da Recolha. 3 O restabelecimento do serviço deve
—

—

ser efetuado no prazo máximo de 24 horas após a regularização da situação que originou a suspensão.’ 4
- A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua

conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e
leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação à arguida a coima de €
250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com
competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima
por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser
aprovada, deverá a arguida ser notificada: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for
judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pela arguida (art. 59° 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 Maria Isabel Mendes Mateus, arguida no processo de contraordenação n.°
31/2019, 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.° 32/2019, de 22 de Novembro
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Ponto 5— PATRIMÓNIO
5.1. Aquisição Onerosa de Prédio Urbano em Cebolais de Cima. Fábrica da Igreja de Cebolais de
Cima
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 21, de 19/11/2019 (n.° de entrada 1 6419, de
19/11/2019) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição de um prédio de rés do chão com logradouro que serviu como centro de dia, com uma área total
de 2,100,00 m2, situado na Rua de Santa Cruz, em Cebolais de Cima, inscrito na matriz predial urbana sob
o artigo 1599, da União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo. Propõe-se a sua aquisição, à
Fábrica da Igreja de Cebolais de Cima, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 125.000,00,
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua de Santa Cruz, em
Cebolais de Cima, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1599, da União das Freguesias de
Cebolais de Cima e Retaxo, à Fábrica da Igreja de Cebolais de Cima, livre de quaisquer ónus ou
encargos, pelo valor de € 125.000,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
5.2. Aquisição por Via do Direito Privado de Prédio Urbano em Alcains. Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo da Beira Baixa Sul, CRL
Pelo Senhor Presidente foi presente um relatório do perito da lista oficial do Tribunal da Relação, António
Rui Alves, engenheiro civil, sobre a vistoria ao prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 3882 da freguesia
de Alcains, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 2307/1 9990908, de
que é titular, em regime de propriedade plena, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa Sul, CRL
e que a Câmara Municipal pretende adquirir por via do direito privado. O relatório atende ‘à eventualidade
de não haver acordo entre as partes, e por consequência e no caso de programação de interesse geral,
ser necessário desencadear um processo de expropriação por utilidade pública, tem por propósito a
avaliação a que alude o n.° 4 do artigo 10.° do Código das Expropriações aprovado pela Lei n.° 168/99 de
18 de setembro, na atual redação republicada em anexo à Lei n,° 56/2008 de 4 de setembro, e toma por
base, a documentação fornecida ao signatário e os documentos anexos ao presente relatório, a
observação direta do local e da zona envolvente, consultas de mercado e informações recolhidas no local
e junto de promotores e proprietários, o Código das Expropriações aprovado pela Lei n.° 168/99 de 18 de
Setembro o Plano Diretor Municipal de Castelo Branco, aprovado pela RCM n.° 66/94 de 11 de agosto,
Ata n.° 32/2019, de 22 de Novembro
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onde se insere numa classe de espaço denominada por ‘Espaço Urbano’ e demais legislação aplicável. A
avaliação tem por objeto “a determinação de acordo com o destino efetivo ou possível numa utilização
económica normal, do valor real e corrente de duas parcelas, correspondentes a um prédio com 3.500,00
m2 de área estando o prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3882 da Freguesia de Alcains,
descritos na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n° 2307/19990908, de que é
titular, em regime de propriedade plena, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa Sul, CRL”. O
relatório concluiu que o prédio tem um valor atual, livre de quaisquer ónus ou encargos, de € 106.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o montante de € 106.000,00, definido
no referido relatório que teve por propósito a avaliação a que alude o n.° 4 do artigo 10.° do Código das
Expropriações aprovado pela Lei n.° 168/99 de 18 de setembro, na atual redação republicada em anexo à
Lei n.° 56/2008 de 4 de setembro, atendendo à eventualidade de não haver acordo entre as partes, e por
consequência e no caso de programação de interesse geral, ser necessário desencadear um processo de
expropriação por utilidade pública de duas parcelas, correspondentes a um prédio com 3.500,00 m2 de
área estando o prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3882 da Freguesia de Alcains,
descritos na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n° 2307/19990908, de que é
titular, em regime de propriedade plena, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa Sul, CRL.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
5.3. Atribuição de Preço a Obras Literárias Patrocinadas pelo Município

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6282, de 13/11/2019, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preço para venda ao público às seguintes obras literárias patrocinadas pelo
Município: Cumplicidade, de Luís Infante, edição 2019, € 11,00; Canteiros e Pedreiros de Alcains, de
Florentino Beirão, edição 2019, € 18,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea cc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o preço para venda ao público das seguintes obras literárias

patrocinadas pelo Município: Cumplicidade, de Luís Infante, edição 2019, € 11,00; Canteiros e Pedreiros
de Alcains, de Florentino Beirão, edição 2019, € 18,00.
Ponto 6

—

CONTABILIDADE

Constituição de Fundo de Maneio. Feira de Turismo Turiberia

—

Badajoz. Ratificação

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6405, de 18/11/2019, da Unidade de Planeamento,
Promoção e Desenvolvimento Económico, concernente à constituição de um fundo de maneio, no
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montante de € 600,00, para fazer face a despesas não previstas, que possam ocorrer durante a presença
da representação do Município na Turiberia, Feita de Turismo Ibérico, que decorrerá de 20 a 24 de
novembro de 2019, em Badajoz. Da verba acima indicada prevê-se que €400,00 possam ser despendidos
em “Serviços” e € 200,00 em Bens”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição de um fundo de maneio, no
montante de € 600,00, para fazer face a despesas não previstas, que possam ocorrer durante a presença
da representação do Município na Turiberia, Feira de Turismo Ibérico, que decorrerá de 20 a 24 de
novembro de 2019, em Badajoz.
Ponto 7

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 21/11/2019:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€32.174.291,96
€ 202.443,48

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III

—

PERíODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLIco

Não houve pedidos de intervenções do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

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

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas
e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secretariei
O Presidente da Câmara
O Secretário
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