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ATA N.°32
(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
Câmara Municipal reuniu publicamente, por convocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor Presidente
José Augusto Rodrigues Alves, estando presentes o Senhor Vice-Presidente, Jorge Manuel Carrega Pio e
os Senhores Vereadores Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Manuel Lista Semedo,
Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista, não esteve presente por estar em gozo de período de
férias
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e deu inicio ao período antes da ordem do dia,
conforme estipulado no artigo 52.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia a todos. Bom dia Senhor Presidente.
Senhora e Senhores Vereadores. Dr. Alveirinho. Eng. Resende. Funcionário da Autarquia. José Júlio. Eu
hoje trago aqui à coação um assunto que saiu recentemente na comunicação social que está relacionado
com a aquisição por parte do Município de cinco mil testes serológicos, ao laboratório MoBioLab, que
pertence ao Grupo Affidea. Segundo as notícias que saíram, o designado laboratório comunicou ao
Município os resultados, que por sua vez comunicou diretamente aos funcionários

—

nomeadamente,

professores e profissionais das escolas deste concelho e ao Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB).
—

Os testes detetaram ter havido contacto com o Coronavírus. No caso do IPCB
próprio

—,

—

inclusive, confirmado pelo

disseram que receberam os resultados por parte da autarquia e que eles próprios é que fizeram

a comunicação aos seus funcionários. Perante toda a informação que foi disponibilizada, eu queria só aqui
apresentar algumas informações, nomeadamente: que a Câmara Municipal confirma o procedimento
indicado anteriormente; que o IPCB confirma ter recebido da parte da autarquia os resultados e ter
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comunicado os mesmos aos seus funcionários, O laboratório não reconhece qualquer irregularidade na
passagem dos resultados à autarquia porque, segundo eles, no contrato houve um interlocutor, que foi a
Proteção Civil do Município. A última afirmação que eu queria aqui apresentar é que a Secretária Geral da
Comissão de Proteção de Dados diz que esta situação configura uma violação do artigo 9 do Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados que pode resultar na aplicação de uma contraordenação que pode atingir
um valor de vinte milhões de euros. Perante esta informação e estes acontecimentos eu queria por aqui à
consideração do Senhor Presidente várias questões que a Vereação do PSD gostaria que fossem
esclarecidas e até acho que a população em geral e que eu passo a apresentar. A primeira é se o Senhor
—

—

Presidente confirma este relato de acontecimentos que surgiram na comunicação social. A segunda é se
estamos ou não perante uma contraordenação pela divulgação dos resultados por parte da autarquia. A
seguinte é se é lícito ou não ter facultado os resultados relacionados com os funcionários do IPCB e ter sido
o próprio a divulgar os mesmos. A situação seguinte tem a ver com o que foi dito pelo próprio laboratório
que não houve uma violação na passagem dos resultados

—

—

devido ao facto de que, na realização do

contrato, a Proteção Civil ter estado presente. Aqui coloco várias questões: a Proteção Civil tem essa
competência? Tem poderes de órgão de saúde pública ou essa responsabilidade não pertence à DGS?
Para terminar esta parte de perguntas queria perguntar ao Senhor Presidente: tem conhecimento se já
existiram queixas à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre os procedimentos aplicados? Para
além de todas estas situações que saíram na comunicação social, também foram relatadas aos Vereadores
do PSD mais algumas incongruências, no nosso entender, que também queria por à consideração do
Senhor Presidente para nos confirmar a veracidade das mesmas e se entende se as mesmas são lícitas ou
não. A primeira: foi-nos dito, que para além de terem passados os resultados ao IPCB, passaram dados a
mais órgãos ou organismos e qiue os mesmos utilizaram esses resultados, também, para assar essa
informação aos seus próprios funcionários. A outra situação tem a ver com os atuais testes covid que são
realizados diariamente, por indicação do Serviço Nacional de Saúde. Foi-nos relatado que os resultados de
alguns destes testes são comunicados às pessoas, por parte do responsável da Proteção Civil Municipal.
Quero perguntar ao Senhor Presidente, obviamente, se tem autoridade para fazer isso, se tem essa
competência de saúde pública e se no seu entender esta situação é lícita ou não. Termino a minha
intervenção. Bem hajam todos.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Lista Semedo: “Bom dia Senhor Presidente. Bom dia
Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Comunicação Social, Eng. Resende, Dr. Alveirinho e a todos os
Munícipes presentes. Eu tenho aqui dois ou três assuntos que, invariavelmente, são sempre dominados
pela omnipresença da pandemia, mas que são, na nossa perspetiva, alguns elementos de esperança
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naquilo que é a situação atual. Primeiro, eu gostava de me focalizar, muito rapidamente, na Fábrica da
Criatividade e na forma como se está a estabelecer, cada vez mais, como uma plataforma de contato entre
artistas

—

que permite um conhecimento entre os artistas resultando daí, geralmente, novos projetos. A

Fábrica, nestes últimos dois, três meses teve a sua maior densidade, em termos de ocupação. Essa
ocupação está a resultar, verdadeiramente, naquilo que poderá ser um manancial em termos de futuro, quer
ao nível local e regional, mas também a nível internacional. Ou seja, alguns dos artistas que têm estado
presentes na Fábrica da Criatividade, no caso específico, um músico e artista plástico mexicano e também
um músico espanhol, manifestaram claramente a intenção de regressar com outros artistas desse meio. É
um sinal claríssimo de que a dinâmica é uma que está a construir, verdadeiramente, um p.osicionamento da
Fábrica como uma plataforma de envolvimento e de demarcação da própria cidade, quanto a
posicionamento nacional e internacional. Amanhã mesmo, o Diretor-Geral das Artes virá a Castelo Branco
e manifestou a vontade de ir à Fábrica da Criatividade. É também um sinal... Obviamente que isto pode ter
a ver também com as notícias que saem na comunicação social, notícias positivas sobre aquele
equipamento. Referir queo Centro de Recursos Covid-19 que está a funcionar na-Fábrica, está neste
momento a rebalanóear a sua atividade e, a propósito disso, gostava de referir também o enorme sucesso
da vacinação do SNS local. Um processo em que duas mil e noventa e cinco vacinas foram disponibilizadas
às farmácias, fazendo com que mais de duas mil pessoas, a população em risco... Estamos a falar de
população acima dos sessenta e cinco anos, muitas vezes, pessoas que se deslocam com acompanhantes
devido às circunstâncias de o utente não ter mobilidade suficiente e que acabam por não ir aos centros de
saúde, retirando esse peso e essa carga dos centros de saúde. Portanto, a vacina para a gripe, foram mais
de duas mil administradas através das farmácias um pouco em todo o concelho. Esse é um elemento
também positivo. Gostava de referir, também, a abertura agora não podemos falar em inaugurações de
—

—

três novas exposições aqui no nosso concelho, que são complementadas com uma que vai acontecer
amanhã: a nova exposição de presépios, no Museu do Canteiro. Gostava de começar por referir uma
exposição que é uma pequeníssima mostra, mas muito oportuna, de dois desenhos de Cruzeiro Seixas que
estão, desde mil novecentos e setenta e oito, no património do Museu Francisco Tavares Proença Júnior. É
uma organização da Câmara Municipal em parceria com a Sociedade dos Amigos do Museu e é uma

construção comunitária daquilo que é a relação de Cruzeiro Seixas com a nossa cidade. Muitos,
eventualmente não saberão, Cruzeiro Seixas passou um largo período desta fase, ali há volta de mil
novecentos e setenta e oito, aqui na nossa cidade e daí resultou uma série de contaminações, algumas
delas ainda perduram hoje. Na Sala da Nora, a nossa comunidade a interagir com o tecido artístico, muitas
vezes a partir de artistas não profissionais, como é o caso, um médico conhecido na cidade, Joaquim Robalo,
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com uma série de Bonecos, que é assim que ele chama a uma exposição muito irónica e muito interessante
de comentários sociais e até políticos, à nossa sociedade e que aconselho todos a visitar. Finalmente, na
Casa Amarela, a partir do universo do escritor Rui Nunes, um belíssimo escritor, temos também uma
exposição de fotografia de três autores: Rui Dias Monteiro que é originário do nosso concelho
—

Paiva e Valter Vinagre

—

—,

Susana

que tem tido uma presença muito forte aqui na nossa região. Por último, referir,

mesmo em situação pandémica, projetos como a exposição que está neste momento na Universidade de
Salamanca. É uma exposição que cruza as colchas de Castelo Branco com a tapeçaria de Portalegre, numa
mostra que, obviamente, em tempo de pandemia, consegue criar uma dança, uma ponta daquilo que é um
dos nossos maiores patrimónios, numa cidade com a qual nós temos urra belíssima relação já muito antiga
e, no coração de Salamanca, está neste momento essa exposição feita no quadro de um projeto comunitário
no qual o Município está envolvido. Termino apenas referindo a capacidade de adaptação dos equipamentos
culturais a estas realidades mutantes, a estas realidade constantemente em mudança, no que diz respeito
às imposições e às necessidades. Por exemplo: ao fim-de-semana, alguns equipamentos que só abriam à
tarde passaram a abrir de manhã, facultando a possibilidade do cidadão e dos eventuais visitantes, nesta
altura, poderem acorrer a estes equipamentos; e a alteração das horas dos espetáculos realizados um pouco
por todo o lado

—

e até já aconteceu com um espetáculo, que estava marcada para o final da tarde, ser

realizado de manhã, como no domingo passado, no Centro de Cultura Contemporânea. Esta capacidade de
adaptação que é absolutamente necessária e que acaba por ter uma resposta positiva, por parte do público,
também. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia. Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal. Ex.mos Senhores Vereadores. Uma saudação também muito particular para com os
Colaboradores deste Município. Também um cumprimento a vários concidadãos e, obviamente, que
também é extensivo ao José Júlio, enquanto representante de um órgão de comunicação social. Senhor
Presidente. Parece-nos que será oportuno da nossa parte, nesta circunstância, repetir uma declaração de
princípio, que temos feito já noutros momentos, uns mais formais, outros, eventualmente, mais informais.
Aquilo que esteve na génese da nossa participação na vida política e, em particular, em Castelo Branco,
reside muito numa motivação, numa vontade de querer dar o nosso contributo, o nosso melhor em prol da
vida pública. Por isso, temos pautado a nossa atuação por questionar porque entendemos que, mesmo
—

sendo incómodo, é importante
necessário

—,

—,

por criticar porque, como em tudo na vida, muitas das vezes na vida é
—

mas também e, sobretudo, tentando sinalizar alguns problemas, algumas oportunidades,

sempre com o intuito de, também, eventualmente, podermos apresentar algumas propostas, algumas
sugestões. O nosso compromisso... E quero acreditar que é o de todos, não exclusivamente dos Vereadores
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do PSD... E um compromisso muito arreigado com as nossas gentes, com o nosso território,

é neste

contexto que, ao longo destes três anos que levamos na vereação, temos apresentado sucessivas propostas
e, agora, permita-me que eu referencie aqui quatro ou cinco que achamos mais emblemáticas. Uma delas
tem a ver com um problema sério que todos nós identificamos como, provavelmente, o problema mais sério
do nosso território, que é o despovoamento. Nós temos entendido que uma das formas de combater este
problema poderia passar por incentivos à natalidade. Há um segundo aspeto que também temos trazido
aqui com alguma regularidade e que é a zona histórica do castelo que, entendemos, deveria ser
requalificada, com o intuito de tornar aquele espaço um postal de Castelo Branco e, simultaneamente, a
possibilidade de jovens casais poderem ali residir, habitar, para regenerar, sob um ponto de vista social,
aquele espaço. Dar contributos para a melhoria da nossa democracia local e, por isso, temos proposto que
as reuniões do Executivo sejam transmitidas via on-line. Temos proposto o regulamento para a atribuição
de subsídios, porque achamos que, é muito caro, o princípio da transparência, que deve pautar quem está
na vida pública. Temos procurado publicitar os assuntos e as decisões que aqui são tomadas. Um quarto
aspeto que também é muito preocupante, e a que temos tentado dar os nossos contributos, que é no intuito
dé Castelo Branco captar emprego mais qualificado para poder fixar e atrair, sobretudo os jovens mais
qualificados. Dar centralidade ibérica a Castelo Branco, que passará pela realização de eventos de âmbito
internacional. Existir, em Castelo Branco, uma plataforma logística, enfim, entre outros aspetos. A questão
de ordem ambiental, que também nos tem preocupado, nomeadamente, a questão da fábrica que era para
instalar-se em Alcains e que, felizmente, ao que tudo parece, já não irá acontecer

—

a Valamb. Temos

também identificado, com alguma preocupação, a questão dos aterros sanitários, O facto do concelho de
Castelo Branco ser um concelho que tem uma exposição solar muito significativa e, portanto, há aqui muito
espaço, ainda, para um aproveitamento das energias renováveis. Para finalizar, aquelas que são algumas
das bandeiras mais emblemáticas, faz hoje, curiosamente, oito meses
mil e vinte, estávamos nós no início da pandemia

—,

—

foi no dia vinte de março de dois

quando os Vereadores do PSD apresentaram, numa

reunião pública, a proposta, entre muitas outras, da criação de um fundo financeiro de apoio ao tecido
empresarial e ao comércio local. Mas, neste entretanto, já passaram oito meses e, infelizmente, muitos
pequenos negócios já faliram. O nosso propósito é este: é dar esperança ao nosso futuro; é dar o nosso
contributo em prol das nossas gentes, em prol da nossa terra. Agora, também, que fique claro. Se temos
este propósito

—

e nunca é demais deixar de o reiterar

—,

também não deixa de ser claro que nos últimos...

Eu diria até já anos... A nossa intervenção política, infelizmente, também não deixa de fazer alusão a alguns
casos que se têm vindo a adensar, que se têm vindo a repetir, na vida política de Castelo Branco que, de
todo, nós não estávamos habituados. Infelizmente, nós vamos tropeçando nestes casos mediáticos, que
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têm atirado Castelo Branco para as primeiras páginas dos jornais e que têm sido destaque a nível nacional.
Infelizmente, Castelo Branco, na passada quarta-feira, antes de ontem, voltou, novamente, a ser destaque
pelas piores razões, infelizmente, sublinho. E estou a referir-me a uma peça jornalística do jornal Público
que tinha como título: “Ex-autarca e deputada lucraram 525% com o terreno para a subestação da REN”.
Senhor Presidente: lendo com atenção e, seguramente, que o terá feito
—

—

esta peça jornalística, eu acho

que há aqui, de facto, muitas questões que deverão ser suscitadas... Algumas delas... Mas sou um leigo
na matéria... Algumas delas, presumo que, eventualmente, de âmbito judicial. Não estamos aqui pata fazer
julgamentos a esse nível... Agora que esta questão tem relevância sob um ponto de vista político... Disso
nós não temos a mais pequena dúvida. É exatamente sobre esta dimensão política que as coisas têm, que
eu gostaria de o questionar. Em primeiro lugar. O mesmo jornal, essa peça jornalística faz alusão a um
requerimento que um jornalista terá feito a V. Ex.a com intuito de ter acesso ao processo. Tanto quanto é
dito, também, na peça jornalística, essa autorização nunca lhe foi dada e a minha pergunta é: háalgum
motivo especial para que o jornalista não tivesse acesso a esse processo? Segunda questão: é, ou não,
verdade

—

porque, de facto, essa dúvida ficou que desapareceu o processo número dois mil quinhentos e
—

sessenta e quatro barra noventa e oito. Uma terceira pergunta: se sim, já foi aberto algum inquérito? É que,
não tendo ele desaparecido, a questão não se coloca, mas se, de facto, ele desapareceu eta importante
que nos desse alguma justificação. Finalmente. Senhor Presidente, em função de todas estas situações que
se vão avolumando, não acha que é o momento de se demarcar de todas estas situações polémicas que
têm envolvido a pessoa que liderou os destinos da autarquia até há muito pouco tempo? Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Muito obrigada. Senhor
Presidente. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Comunicação Social. Caros
Concidadãos. Cumprimentar todos e começar por agradecer ao Senhor Vereador Carlos Almeida a
‘publicitação’ que foi uma palavra que utilizou recentemente na sua intervenção do seu programa político.
—

O Senhor Vereador diz-nos aqui que mais uma vez houve notícias negativas, mas eu quero perguntar-lhe
se só vê as notícias negativas...!? Se o seu lado seletivo não lhe permite, também, falar sobre a quantidade
de notícias positivas que aparecem sobre Castelo Branco... Relativas aos nossos equipamentos, às nossas
dinâmicas, a prémios recebidos, não só pelo Município, mas pelas nossas dinâmicas que estão na
envolvente. Gostava de fazer aqui hoje, uma intervenção sobre dois temas. O primeiro, ligado ao Parque do
Barrocal. O Parque do Barrocal é um projeto diruptivo, um projeto que gerou amores e ódios durante todo o
seu processo de construção

—

um processo que eu não acompanhei e ao qual me juntei nesta fase mais

final. Mas é um parque com um potencial enorme que retrata a história de Castelo Branco. Que tem uma
natureza selvagem e se situa no centro da cidade. É um parque de liberdade que permite que cada um de
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nós se possa escutar e partilhar, dentro desta infraestrutura. É um parque que começou, mas que ainda tem
um longo caminho pela frente, porque o seu modelo divide-se em duas fases. Está concluída, agora, a
primeira fase do Parque do Barrocal, mas está, também, prevista uma segunda fase que irá enriquecer esta
estrutura e em que está prevista a questão de que as próprias estruturas possam ser circuláveis para
pessoas com mobilidade reduzida, fazendo a ligação a algumas áreas já existentes do parque. Temos tido
procura que tem sido significativa, desde o dia que abriu portas, sem inauguração e sem convidados... Abriu,
simplesmente, as suas portas e, quando oportuno, será formalmente inaugurado... Mas, desde esse dia, a
procura tem sido elevada e posso partilhar convosco que já cerca de mil e quatrocentas pessoas puderam
disfrutar deste equipamento, deste parque de natureza. De entre o perfil das pessoas que procuram o
parque, estiveram já também pessoas com mobilidade condicionada e que podem aceder, apenas, a dois
pontos. Seguindo por cada um dos trajetos, quer seja na direção à zona infantil, conseguem ter uma ideia
sobre o parque e, com ajuda tem sido essa a postura das nossas funcionárias
—

—,

conseguem subir a chave

do Barrocal e chegar ao primeiro miradouro. Dizer-vos, também, que em termos dos horários do parque,
uma hora e meia antes do seu encerramento será a última entrada

—

no caso do horário de inverno, que

fecha às cinco da tarde, a última entrada é até às três e meia, o que não quer dizer que alguém que chegue
depois das três e meia e que queira apenas ir apreciar, no primeiro miradouro, a vista sobre a cidade, não
possa entrar. Partilhar, também, convosco, relativamente ao pagamento e o Senhor Presidente já esclareceu
essa situação: o que o modelo de gestão do parque prevê é que durante o primeiro ano seja gratuito, para
residentes e não residentes. O que deverá ser analisado ao final de um ano e decidido em função do número
de visitantes, da procura do parque, se o modelo se mantém, também, para não residentes. O Parque do
Barrocal é um parque já com alguns prémios em carteira e quero partilhar convosco o prémio que foi
atribuído ontem dentro dos World Archítecture News Awards (WAN Awards), na categoria de Espaço
Urbano. É um prémio de arquitetura importante para Castelo Branco e para Portugal, mas, acima de tudo,
importante para todos os que têm o Barrocal no coração. Mas, há um outro prémio que o Parque do Barrocal
recebeu e que nós não divulgámos e só agora estamos a proceder à divulgação dos dois que é o prémio
—

—

da Architecture Master Prize, na categoria de Espaços Públicos. Portanto, é um bom cartão de visita para o
Barrocal. Vem reforçar, no fundo, aquilo que foi a visão, a persistência e acreditar que era possível,
usufruirmos do Parque do Barrocal, na sua plenitude e aí, muito agradecemos, ao Senhor ex-Presidente,
—

Dr. Luís Correia que, se não fosse essa persistência do seu lado, hoje não estaríamos, também, a receber
estes prémios. Quero também abordar aqui um outro assunto que tem a ver, exatamente, com o programa
CasteloBrancoApoia. Foram lançadas, recentemente, um conjunto de medidas adicionais às medidas que
têm sido levadas a cabo desde o início desta pandemia. Tem existido, por parte do Senhor Presidente e
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deste Executivo, uma lógica de continuidade, naquele que tem sido o apoio ao nível desta pandemia. As
medidas não surgem agora, têm aparecido desde março. Agora, aparece aqui mais um pacote de medidas
que foi apresentado nas áreas social e na área da saúde. Algumas destas medidas são o reforço do que
numa primeira fase se traduziu num apoio de cerca de um milhão e meio apoio desde a área de educação,
—

à ULS, ao comércio na sua dinamização

—

e que agora surge, então, reforçado nesta perspetiva da saúde

e do apoio social. São quatrocentos mil euros para a área da saúde e são seiscentos mil euros para a área
do apoio social. Estamos a falar de cerca de um milhão de euros. Algumas destas medidas são, exatamente,
na lógica da continuidade

—

como a aquisição de material preventivo, de desinfeção, a aquisição de testes

rápidos para o hospital. Há ainda uma medida que eu também queria aqui partilhar e reforçar, que tem a ver
com a aquisição e distribuição de máscaras à população. É um processo no qual estamos, é um processo
de contratação pública e, portanto, não é algo que, contrariamente aquilo que nós gostaríamos, consigamos
fazer de imediato, porque leva os tempos normais associados a estes procedimentos de contratação. No
âmbito social, continua o apoio direcionado para as escolas, com isenção dos pagamentos das atividades
de apoio à família, no âmbito do ensino público direcionados já para os segundo e terceiro períodos, como
o Senhor Presidente anunciou no início da semana. A questão do apoio do acesso à internet para aqueles
alunos que estão em isolamento, através da reativação de bandas largas. A questão da Fábrica do Jovem
Empreendedor... Têm sido inúmeros os pedidos por parte dos nossos jovens empreendedores, que estão
ansiosos para que o clube de empreendedorismo, as dinâmicas, se iniciem... E, uma vez que é de todo
impossível fazê-lo presencialmente

—

prorrogámos esta decisão no tempo, para aferir a possibilidade de o

fazer presencialmente, que teria outro impacto

—,

mas, não sendo possível, vamos avançar com esta Fábrica

do Jovem Empreendedor On-Line. E, como o Senhor Presidente também anunciou, a medida que nos
parece muito pertinente, que é o pagamento parcial das propinas dos alunos com domicílio fiscal em Castelo
Branco e que estudam na única instituição de ensino superior que nós temos no concelho. O Senhor
Presidente tem acompanhado de muito perto toda esta dinâmica diária, sete dias por semana, vinte e quatro
horas por dia e, portanto, deixar-lhe também o nosso reconhecimento pela forma próxima e incansável como
tem acompanhado este processo. Consideramos que é um bom apoio ao nível destas duas áreas e que
será complementado com as medidas a apresentar, na próxima semana, no âmbito da economia. Muito
obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente Jorge Carrega Pio: “Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários da Câmara Municipal. Senhor Jornalista. Caros
Concidadão presentes. Eu não posso deixar de tecer um comentário sobre a intervenção do Senhor
Vereador Carlos Almeida que, com base numa situação muito específica, faz com que parece que em
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Castelo Branco nada se passa, nem nada se tem passado. Há aqui a alegoria de uma programa eleitoral
que hoje explanou e, de certa forma, o ofuscar daquilo que se tem passado na cidade. Na minha opinião,
não é admissível refletir uma ideia que não existe, ou seja, em Castelo Branco tem sido feito um trabalho
com estratégia, sólido, com uma visão, em muitas áreas... Castelo Branco tem tido uma enorme revolução
do ponto de vista que foi a sua requalificação urbana, aquilo que é o trabalho nas freguesias, em diferentes
áreas... Na economia, também, com a criação de infraestruturas de apoio ao emprego, de apoio à captação
de investimento. Tem sido feito muito sólido, naquilo que é o trabalho nas freguesias, com vista à coesão
territorial. Basta passar pelas freguesias e perceber aquilo que se tem feito, aquilo que é a dinâmica. E aquilo
que é, também, a dinâmica da sociedade civil, com a dinâmica toda das associações. Não me parece
adequado que se faça aqui uma visão de que nada se tem feito e que a única coisa que existe são más
notícias. Um exemplo disso e no seguimento da intervenção da minha colega, a Senhora Vereadora Cláudia
Domingues, tem a ver com aquilo que foi a capacidade de resistência e a visão estratégica para uma ideia
de concelho, uma ideia de cidade, que é a obra do Barrocal. Claramente, num contexto de muitas
dificuldades, maso que é certo é que agora há um reconhecimento, quer por parte dos cidadãos, quer por
parte de peritos, de perceberem que se trata de um projeto, Deus queira, que tenha o sucesso que merece.
Mas, neste contexto, também em que muitas vezes se tenta apagar aquilo que é um trabalho que é
incontornável e as pessoas têm-no reconhecido
—

—,

dá ideia, muitas vezes, que há uma solução milagrosa

que se, caso fosse aplicada, daria frutos. Mas, o que é certo é que numa oposição responsável não basta
dizer ‘eu fazia aquilo, eu fazia aqueloutro’... Como o Senhor Vereador Carlos Almeida há pouco referiu:
‘captação de emprego mais qualificado’... Obviamente, todos queremos a captação de emprego mais
qualificado...! Por isso é que criamos o Centro de Empresas Inovadoras, por isso é que acabámos de
construir uma incubadora de base industrial, por isso é que fizemos a Fábrica da Criatividade, por isso é que
criámos o Gabinete de Atração de Pessoas e Investimento. Tenta-se dar a ideia de que nada se fez, quando
não é verdade, porque muito se tem feito nessa matéria e com resultados concretos, porque basta perceber
aquilo que é a dinâmica destas infraestruturas, aquilo que é a parceria com a Academia e aquilo que é a
capacidade que existe, neste momento, de fixação de jovens talentos no nosso concelho. Por outro lado,
também se diz: ‘bom, nós já propusemos um fundo de apoio às empresas, nós também já sugerimos um
regulamento de apoio ao associativismo’... Mas, como é que faziam esse regulamento? Como é que faziam
esse fundo...? É que nunca chegaram a apresentar uma ideia em concreto...! E esse fundo, tem quinhentos
mil euros, tem cinco milhões de euros...? Destina-se a quem...? Destina-se a dar apoio aos postos de
trabalho, a tesouraria...? Vai, ou não, ao encontro daquelas que já são as medidas do Governo...? São
cumulativas...? Nunca se disse nada sobre isto. Relativamente ao regulamento do associativismo
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parece-me a mim, que estamos a tratar mais do que uma questão de legalidade ou imparcialidade, mas
estamos é a falar de uma questão de formalidade e é, nesse caso, que estamos a fazer esse processo

—,

também nunca foi dito, e muito se fala dos critérios, que critérios é que adotariam...1 É preciso fazer um
regulamento, mas não concretizam e é, nesse aspeto, que é importante continuar a manter o caminho. Nós
estaremos aqui a continuar aquilo que é uma visão estratégica, sólida, com visão, coerente e que,
obviamente, chegará a ‘bom porto’. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Presidente José Augusto Alves: “Numa forma de conclusão eu quero aqui
começar por responder ao Senhor Vereador Hugo Lopes. Sabe que, às vezes, tudo o que se diz, não é
verdade. E às vezes diz-se coisas para atrapalhar, para tentar menosprezar o trabalho de alguns. Muitas
falsidades se fazem, se dizem e se escrevem. A Câmara Municipal de Castelo Branco tem uma peça
fundamental, nesta situação de proteção de dados que se chama Encarregado de Proteção de Dados. É
uma figura devídamente legal com sabem, encorpada na lei da proteção de dados, e é essa figura que
acompanha tudo o que tem a ver com a proteção de dados do Município. E foi isso que aconteceu, nesta
questão dos testes serológicos. Foi designada por essa pessoa, por essa entidade, uma determinada
pessoa na Câmara Municipal, que faz de ponte para com as entidades. Quero dizer-lhe que os testes
serológicos foram feitos de uma forma voluntária e não foi a Câmara Municipal que disse ‘venha cá fazer o
teste’. Nós pusemos à consideração das entidades, das instituições, das associações e eles manifestaram
a vontade de os fazer. Eu, por exemplo, não sei quais foram os resultados dos testes de todos os munícipes
que fizeram o teste. Eu quero dizer que também fiz o teste e, ainda hoje, não sei o resultado, para vossa
tranquilidade. É bom sinal, senão alguém me tinha dito: ‘alto, está em perigo’. Mas não me foi dito e isso é
bom sinal. E isso foi o que aconteceu. Em relação ao Instituto Politécnico de Castelo Branco se me parece,
—

foi aí que residiu a situação

—,

foi também acompanhado pelo Encarregado de Proteção de Dados, quer o

nosso, quer o do instituto politécnico e o que foi feito foi a colocação dos testes numa ferramenta informática,
que foi entregue ao Presidente do Instituto que, por sua vez, através, também, da figura que tem, foi enviado
a cada um da comunidade académica, no caso: professores e funcionários. Portanto, respondo a esta
pergunta que me tinha formulado, respondo também à pergunta sobre se há alguma queixa: não há.
Também achei muito estranha aquela notícia de telejornal, mas percebemos porquê: porque a atitude, o
comportamento e o procedimento foi igual em todas as câmaras da nossa região. Não foi só na de Castelo
Branco. Mas, a peça jornalística, de uma forma criativa, a que aliás já temos assistido, e imaginativa, mas
também já desusada, coloca umas imagens de Castelo Branco, mas também refere que não houve
nenhuma queixa na Comissão Nacional de Proteção de Dados, pois, evidentemente, porque se houvesse
alguma queixa, a primeira pessoa a receber
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Encarregado de Proteçao de Dados. Alias, a situaçao, como se costuma dizer, tambem em termos
informáticos desta parte da proteção de dados, encontra-se devidamente eu vou dizer um termo e não me
—

perguntem o que é que quer dizer sob o ponto de vista da proteção de dados

—

blindado.., Neste momento

o sistema encontra-se blindado. Pronto, foi o que me foi transmitido, que a Câmara Municipal estava
salvaguardada, que é o que me preocupava, se eventualmente houvesse aqui alguma lacuna. Não há.
Portanto, a situação está blindada, a situação está ultrapassada, se é que alguma vez houve alguma
situação. Diz-se muita coisa sobre isso. Eu assisti

—

e não tenho Facebook, graças a Deus

—

às maiores...

Eu vou dizer o termo, a gente, às vezes, também temos que ser politicamente incorretos: aldrabices, sobre
isto. Às vezes também é preciso coragem e determinação para dizermos as palavras: aldrabices. Situações
de tentar ‘por mais achas para a fogueira’, como diz o povo. Assunto encerrado, se é que alguma vez houve
assunto. As pessoas manifestaram a sua comodidade para fazerem o teste. Graças a Deus, nos testes
serológicos não houve problema... Como sabem aquilo dá a capacidade de anticorpos. Eventualmente, as
câmaras municipais e no caso, a Câmara Municipal de Castelo Branco, até se calhar fizemos o teste muito
cedo, digo eu... Mas eu sou um leigo na matéria... Poderíamos tê-los feito mais tarde, mas fizemo-los
quando se achou por bem fazê-los. O que é cérto é que agora estamos numa outra fase da pandemia, na
segunda vaga. Isso é que nos preocupa. É o presente e deve-nos preocupar, acima de tudo, o futuro, o pós
pandemia, sem descurar as regras, que eu próprio e todas as pessoas que têm feito uso da palavra e que
têm dito que é necessário sermos determinados, objetivos, responsáveis, deixarmo-nos de coisas que não
têm qualquer interesse para a situação... Acho que é comum: o que queremos é a saúde da população, da
comunidade albicastrense, queremos rapidamente sair da zona vermelha, mas, como se costuma dizer, a
responsabilidade é individual e essa é que tem que se preservada, mantida e essa é que tem de ser uma
afirmação de todos nós e deixarmo-nos de coisas que não têm qualquer interesse. Em relação à situação
que o Senhor Vereador Hugo Lopes aqui referiu está devidamente esclarecida, nem toco mais nesse
assunto. É um ‘assunto’ que não é ‘assunto’, como alguns jornalistas responsáveis me disseram. Isto é mais
um ‘não assunto’, é mais uma forma de por Castelo Branco no mapa... Ponham Castelo Branco no mapa
pelo prémio que ontem acabou de receber... Ponham Castelo Branco no mapa por ter uma Fábrica da
Criatividade que é um exemplo para todo o país, para muitas regiões do globo e da Europa, que trabalha
trezentos e sessenta e cinco dias por ano, de dia e de noite... Situação que a equipa que tem acompanhado
esta situação da pandemia na Câmara Municipal de Castelo Branco... E um agradecimento muito especial
às pessoas que têm feito parte deste grupo que foi constituído, logo na altura, como os Senhores Vereadores
sabem todos e os senhores jornalistas e a comunidade que está aqui presente, as pessoas da comunidade
albicastrense que estão aqui presentes e que a Senhora Vereadora Cláudia Soares aqui referiu... É diária
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é permanente, é sistemática, a qualquer hora do dia ou da noite... Falo da ULS, falo do Delegado de Saúde,

falo dos Bombeiros, falo da Proteção Civil Distrital, falo da Proteção Civil Municipal, falo, obviamente, das
forças de segurança... E isso tem sido permanente e nos tem ajudado a tomar atitudes tão rápidas quanto
possível para que as coisas não tomem proporções mais elevadas no nosso concelho. Nunca estamos
livres, infelizmente... Gostaríamos de chegar aqui e dizer: não há mais um caso de Covid-19 no concelho
de Castelo Branco. Eu acho que toda a gente gostava de dizer isso. Mas essas ordens são descabidas. Era
bom que fosse assim. Agora, o que temos de apelar é à sensibilidade de cada um: ao distanciamento social,
ao uso da máscara. Como vocês sabeis,eu ando em sítios sempre perigosos, se calhar muito apetecíveis
para o vírus. Mas eu cumpro todas as regras... Mas ninguém está livre, infelizmente, O que vos quero dizer
é que temos que estar atentos. Temos que ser responsáveis. Temos todos que nos empenhar para que
quando houver necessidade cá estarmos nós, a Câmara Municipal, para apoiar, para resolver, para tentar
ultrapassar, em colaboração, em parceria, como se costuma dizer, para tomar as rédeas da coisa. Falou-se
também aqui da vacinação. Fomos o primeiro concelho do distrito... Cá está, uma notícia boa...! Outros se
seguiram, e ainda bem. Fomos pioneiros no distrito, ainda bem, para fazer esta parceria com a Associação
Dignitude. Porque nós entendemos que não queríamos as pessoas muito concentradas nos centros de
saúde do nosso concelho. Fomos devidamente informados, tentamos recolher como é que se fazia, falámos
com as pessoas e em dois dias resolvemos a situação. E trouxemos aqui a uma reunião de Câmara, como
os Senhores Vereadores se recordam, esse protocolo e deu os seus frutos, isto é, desviamos as pessoas
para outros locais, para que as pessoas com mais de sessenta e cinco anos fizessem a administração da
sua vacina nas farmácias. Não só na cidade como também nas freguesias. Também temos farmácias nas
freguesias. E isso foi uma mais-valia. Soube, esta semana, que mais uma Câmara Municipal adotou o
mesmo sistema... Ainda bem, qual é o problema...? Estamos todos nisso e algumas perguntaram-me: como
é que correu? E eu dei a indicação: olhe, vá falar com este, com aqueloutro, que foi com quem eu falei. Mas
há algum problema da gente divulgar as coisas que correm bem? Como se costuma dizer, ‘estamos todos
no mesmo barco’. O Senhor Vereador Carlos Semedo falou, também, na afirmação cultural da nossa cidade,
do nosso concelho e a forma rápida com que nos adaptamos a esta situação de pandemia e ao aumento
dos casos, puxando os espetáculos, as atividades, os eventos culturais, da parte da tarde dos sábados e
dos domingos, para as manhãs dos sábados e dos domingos. Fizemos isso, também, rapidamente, para
possibilitar às pessoas irem aos espetáculos, irem a estas coisas todas, que nós facilitamos com alteração
das horas. Falou-se de Cruzeiro Seixas. Muitas pessoas não sabiam, eu próprio não sabia, que havia dois
quadros seus no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, num sítio de destaque. É uma figura nacional,
internacional, lá está. O Senhor Vereador Carlos Almeida fala no compromisso político: mas nós estamos
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aqui com um compromisso político, todos nós. Quando alguém se candidata a umas eleições, está a assumir
o seu compromisso político. O compromisso político do partido, do programa de ação... É isso que nos
move... Obviamente que até haverá coisas comuns, que, por vezes, até podem ser ditas de uma forma
empírica, diferentes... Há coisas que são diferentes, próprias da conceção política dos projetos de cada um.
Acho que ninguém pode discordar disso. Apresentou aqui o elenco do seu próprio pograma, como falou o
Senhor Vice-Presidente Jorge Pio... Hoje nós estamos cá, ganhámos as eleições em dois mil e dezassete.
Assumimos, no caso com o Dr. Luís Correia e agora comigo, como líder da equipa até outubro de dois mil
e vinte e um... Trabalhando em equipa, trabalhando todos em conjunto, com ideais, se calhar, às vezes até
diferentes, não há duas pessoas iguais, nem os gémeos o são... Depois, no fim, alguém tem de decidir... é
isso que faz um Presidente de Câmara. É isso que faz um presidente, um diretor, um chefe. Agora, tem de
o fazer em consciência e conhecedor das realidades e procurando sempre a melhor solução para a
comunidade, neste caso, em Castelo Branco. Eu sempre o fiz assim, ao longo da minha vida. Há muitas
pessoas que não me conhecem, mas que, às vezes, até falam de mim. Eu diria que utilizam até meios
menos ortodoxos para mim são meios menos ortodoxos, mas isso são outras conversas... Falem comigo,
—

a porta está aberta... Aliás, está quase sempre aberta. Falem comigo, digam-me... Se calhar todos temos
a aprender, eu próprio também aprendo todos os dias. Mas o que é certo é que eu é que cá estou, com esta
equipa. Eu e que cá estou. Eu penso que respondo à pergunta e à dúvida do Senhor Vereador Carlos
Almeida. Hoje, quem cá está, é o Jsé Augusto Rodrigues Alves, que é o nome que o meu pai e a minha
mãe me puseram e eu dou muito prestígio ao meu pai e à minha mãe, como todos nós damos aos nossos
pais. Hoje, quem cá está sou eu, mas, também, não posso ter, não podemos ter uma atitude de ingratidão
para com aqueles que passaram por cá. Desde o 25 de Abril que eu sou da cidade, da comunidade, fui aqui
criado, fiz aqui a minha formação até ao ‘Propedêutico’

—

eu fui do primeiro ano do ‘Propedêutico’

—,

hoje

12.° Ano. Eu quero dizer-vos que fiz sempre o meu percurso seguido, depois saí como sabem, não vale a
—

pena estar aqui a falar do meu currículo... Mas lembro aqui Armindo Ramos, César Vila Franca, Joaquim
Morão, Luís Correia. Eu quero dizer-vos que todos têm o seu percurso, todos tiveram o seu papel
preponderante na nossa cidade, no nosso concelho. Todos eles, não fizeram o seu compromisso político...?
Não assumiram as suas causas, as suas conceções...? Não deixaram todos ‘obra’ na nossa comunidade...?
Reparem que ainda não há muito tempo, já com esta equipa, eu tive o desejo e consegui juntar os três
Presidentes de Câmara que tiveram ligados à hoje Aptiv, na altura Cablesa... E, mais... E pedi ao Dr. César
Augusto Vila Franca para que se pronunciasse, porque foi ele que esteve na génese da Cablesa, na
apresentação do livro... O livro de ficção. Nós temos que ser ingratos, só porque estamos cá nós hoje...?
Isso é que era bom...! Não vou admitir isso...! Porque, quem me conhece sabe que eu também sou
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determinado nestas coisas. Todos não tiveram o seu papel preponderante na nossa cidade e no nosso
concelho...? Se calhar fizeram coisas menos boas...! Obviamente...! Se calhar até eles próprios são os
primeiros a reconhecer...! Desculpem a minha impulsividade, mas é a minha forma de falar. Não me levem
a mal e nunca levem a mal isto... Hoje estamos cá nós... A partir de outubro de dois mil e vinte e um, hão
de cá estar outros, ou os mesmos, não sei. O futuro a gente não pode dizê-lo, sabemos lá! Isto é como no
futebol. A gente sabe como começa e nunca sabe como é que acaba, não é? Os campeonatos ganham-se
de domingo a domingo, não é como se costuma dizer? O prémio do Barrocal. Lá está o reconhecimento a
quem esteve detrás daquela obra, quem a pensou, o Dr. Luís Correia, Presidente de Câmara, o meu
antecessor. Reconhecem o mérito daquela obra...? O mundo reconheceu, todos aqueles que fizeram parte
do júri deste último prémio, que já é o segundo prémio. Estão de parabéns... A empresa que o projetou...!
A Câmara Municipal, a comunidade, Castelo Branco...! E estamos a por Castelo Branco no mapa, pelas
boas razões, e isso deve-nos fazer sentir orgulhosos. Devemos todos sentir-nos orgulhosos, não só o
Presidente de Câmara, não é só o Dc. Luís Correta. Eu penso que todos temos que estar orgulhosos por
esta coisa boa. Estamos na primeira fase, temos que avançar para a segunda, isto não pode parar. E não
pode parar mesmo, por isso é que eu, esta semana apresentei as medidas que foram aqui muito bem
escalonadas e elencadas, pela Senhora Vereadora Cláudia Soares, da situação do apoio social: vem hoje
aqui à reunião de Câmara o apoio para a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. A ULS não tinha um
sistema de desinfeção do próprio hospital... É preciso arranjar ferramentas para eles fazerem os testes
rápidos e a Câmara Municipal cá está... Mas não é a Câmara: é a Câmara por via da comunidade
albicastrense... Dë tudo aquilo que nós somos e daquilo nós temos e daquilo que nós damos ao Estado,
com os nossos impostos. Chamei aqui os quatro diretores dos agrupamentos de escolas e perguntei-lhes,
aliás, como tinha sido feito na primeira vaga... Chamei-os aqui e perguntei-lhes: quais são as vossas
necessidades, quais são os vossos problemas, quais são as vossas dificuldades? Nós temos isto, mas não
temos aquilo... Temos aquilo, mas não temos em número suficiente e isto para nós é dramático...’ Vamos
resolver e temos que ser céleres. Isto foi numa quinta-feira, depois de almoço, numa reunião ou antes de
—

almoço, já não me recordo... Eu disse-lhes: até amanhã, sexta-feira, ao final do dia, precisamos de ter cá
os dados. E como sempre, os senhores diretores, como sempre, enviaram os dados todos, e a gente cá
estamos disponíveis para apoiar. O apoio social às famílias. Eu estive quatro anos numa organização
distrital, aqui do nosso distrito de Castelo Branco, que se chama Rede Europeia Anti Pobreza. Eu sempre
me debati pela discrição nos apoios sociais. Eu sou liminarmente contra aquela história
Júlio, que está aqui presente

—,

—

desculpe-me o

de chamar a imprensa para tirar umas fotografias quando se está a distribuir

cabazes de natal... Isso é como quem me arranca os cabelos da cabeça. Estar a fazer noticia da desgraça
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alheia...!? Fui sempre contra. A Câmara Municipal tem feito sempre, de uma forma discreta, o apoio social
e é isso que estamos a fazer. Nós até temos ferramentas que são únicas a nível nacional...! Nós temos o
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social que é o único que existe...! Dos oito propostos, a nível
nacional, só foi aceite o de Castelo Branco, para o concelho de Castelo Branco...! Nós todos trabalhamos
em parceria, O que não quer dizer que, às vezes, não hajam lacunas e não haja alguém esteja fora do
circuito e não haja, às vezes, redundâncias... Mas estamos cá para regular. E, nisto, designamos o programa
com CasteloBrancoApola. Apoia a pessoa, porque em último ou em primeiro caso está-se sempre a apoiar
o individuo. Portanto, ‘apoia’ foi o termo que utilizámos... Se calhar a imaginação podia dar outro nome

—

aliás, dá-os, basta ver nas câmaras a nível nacional. Pronto, mas a designação do programa ficou
CasteloBrancoApola. Captação de projetos, captação de investimento

—

atração. A Câmara Municipal, ao

longo destes anos, tem feito uma atração de investimento ímpar... Captação das pessoas... Atração das
pessoas... Como se costuma dizer: somos uma cidade e um concelho bom para visitar, para viver, para
investir-, para trabalhar... Criámos estruturas para fazer isso: temos o Gabinete de Apoio e Atração de
Investimentos, temos feito o contacto com todas as instituições, temos trabalhado em parceria com os
empresários, estivemos aqui, a semana passada, com uma grande multinacional que, por acaso, já esta
assente na nossa cidade... Agora, uma coisa é certa, e isso a gente tem de aprender: não podemos anunciar
as coisas antes de estarem consumadas ou senão... Alguns farão isso, têm as suas razões. Como se
costuma dizer, antes do ‘preto no branco’ já estão a anunciar a coisa. Nós não vamos fazer isso. Nós
fazemos isso quando as coisas estão consumadas. É assim que as coisas se fazem. Dialogamos com toda
a gente que nos procura. Precisamos de gente que venha investir. Por isso eu tenho lançado um desafio:
temos uma diáspora albicastrense extraordinária, que muitos de nós nem conhecemos. Temos que a
identificar, para que venham investir em Castelo Branco. Estão aqui, estão acolá, estão nos Estados Unidos,
estão no Canadá, estão na Europa, estão sei lá onde, venham investir a Castelo Branco... Proporcionar a
atração de pessoas. Temos que criar alicerces para uma ambição da nossa região que é o lC3l. Mas não
é só quando vier o lC3l que nós vamos preparar isso. Temos que preparar isso antes, isto é, a montante,
para que quando ele vier já termos âncoras. É assim que as coisas se fazem. Falou-se de uma notícia no
jornal... Lá está: há pessoas que têm uma habilidade jornalística e uma escrita muito boa e eu dou-lhes o
mérito, mas, contrariamente àquilo que se pensa, quem procura a Câmara Municipal para algum documento
—

e isso aconteceu

—,

isso está a ser abordado com essa pessoa, que foi a pessoa que nos fez uma pergunta.

Nunca a Câmara Municipal tentou criar um obstáculo para ele vir à Câmara Municipal consultar os
documentos, antes pelo contrário. Agora o que vos quero dizer é o seguinte: qual é o problema...? Há
documentos que são públicos, há outros documentos que são postos à consideração do público... Alguém
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identifica... Às vezes surgem aqui situações, até da parte da história, querem consultar algo sobre um
albicastrense ilustre, e a Câmara Municipal, obviamente, faculta. Agora, às vezes, é preciso analisar bem a
quem se escreve... Quando estamos mal-intencionados interpretamos tudo aqúilo que queremos que seja
a nosso favor... Às vezes não é assim. E pronto, penso que respondi a tudo, não sei se alguém quer dizer
mais alguma coisa”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Mais uma vez cumprimento o Senhor
Presidente, cumprimento extensível a todos os presentes. Queria só fazer algumas considerações, em
relação àquilo que me disse sobre a intervenção que eu tive. Já percebi que existe ‘encarregado’ ou uma
pessoa responsável pela questão da proteção de dados. Há o entendimento do Senhor Presidente de que
isto é um ‘não tema’, no entanto

—

e isto vale o que vale

—,

na minha opinião, essa parte compete é à

Comissão de Proteção de Dados. Mas não era essa parte que eu queria aqui tentar esclarecer, mas sim
aquela questão da Proteção Civil. Não ficou claro se a Proteção Civil tem poderes como órgão de saúde

pública e se, nos atuais testes de Covid que são feitos, não os serológicos, a pessoa responsável da
Proteção Civil do Município está a fazer, ou não, a divulgação de alguns dos resultados a algumas pessoas
da nossa comunidade. Confesso que, nessa parte, eu não fiquei esclarecido”.
O Senhor Presidente José Augusto Alves: “Senhor Vereador, se me permite, respondendo à sua
dúvida, o responsável da Proteção Civil da Câmara Municipal, chama-se Presidente da Câmara Municipal.
Quanto a testes e divulgação, é simples... Tudo o que se passa, para além disso, é só isto, mais nada: a
Proteção Civil não tem incumbências da área da saúde, isso é competência da DGS, ponto final”.
O Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Senhor Presidente, só para terminar, também fazia uma
observação. Já não é a primeira vez que a faz, tem toda a legitimidade em fazê-lo, e tem a ver com a
utilização do Facebook. Cada um tem a sua liberdad.e, como é óbvio. Que fique claro

—

penso que percebo

onde é que se tenta chegar com esse tema que a Vereação do PSD e isso é mais do que público, utiliza
bastante o Facebook, para fazer divulgação, nomeadamente, do que acontece até nestas reuniões. Nós já
—

pedimos

—

ainda na intervenção do meu colega, o Senhor Vereador Carlos Almeida

—,

que as mesmas

fossem transmitidas. Por isso, se calhar, alguma da utilização que é feita da nossa parte, era evitável se
fosse acatada essa nossa sugestão, enquanto à divulgação destas reuniões. Quanto ao resto, obviamente,
é uma aplicação que é pessoal e não me vou pronunciar muito mais sobre o tema. Obrigado Senhor
Presidente”.
-

O Senhor Presidente José Augusto Alves: “Senhor Vereador, só queria esclarecer que, essa situação,

não foi isso que eu disse. O que eu disse foi uma coisa diferente. Eu não tenho e privilégio o contacto
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pessoal. São coisas diferentes. Eu não ponho em causa quem tem Facebook, Deus me livre. ‘Quem tem,
tem; quem não tem, não tem’, que é o meu caso. Quem o faz, quem o divulga, isso é um problema de cada
um, é da responsabilidade de cada um. O que eu estou a dizer é que, como não tenho, e às vezes poderá,
eventualmente, haver coisas, que até têm todo o interesse, que são colocadas lá, mas como não me são
transmitidas pessoalmente, são ‘não temas’... E que perdemos todos. Fui esclarecedor. Não venham por
aqui coisas, por favor”.
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, conforme estipulado no artigo 53.°
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Pelo Senhor Presidente foi presente a ata ordinária do dia 6 de novembro de 2020 (Ata n.° 31) que, posta
a votação, foi aprovada, por unanimidade, nos termos do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de
setembro.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

2.1. Transferências Correntes (alíneas o) ou u) do n.° 1 do artigo 33.° da Lein.° 75/2013, de 12 de setembro)
2.1.1. Unidade Local de Saúde de Castelo Branco EPE
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 32.500,00, à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco EPE, como apoio financeiro à aquisição de
testes rápidos de antigénio (TRAgs) destinados o Serviço de Patologia Clínica, para pesquisa de SARS
Cov-2 Covid-19.
2.1.2. Associação de Clubes de Canoagem da Região da Beira Baixa
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, transferir a quantia de€ 3.500,00, à Associação de Clubes de Canoagem da
Região da Beira Baixa, como apoio financeiro destinado à prossecução das suas atividades em 2020.
2.2. Transferências de Capital (alínea o) do n.° ido artigo 33.° da Lein.° 75/2013, de 12 de setembro)
2.2.1. Unidade Local de Saúde de Castelo Branco EPE
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 87.945,00, à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco EPE, como apoio financeiro destinado à
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aquisição de um robot de desinfeção através de UVC, no âmbito do combate à pandemia Covid-19, nos
termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.2. Centro de Dia de São Pedro de Escalos de Cima
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, atribuir um subsídio de € 13.650,00, ao Centro de Dia de São Pedro de
Escalos de Cima, como apoio financeiro destinado à aquisição de uma plataforma de escadas interior para
acesso ao primeiro andar do seu edifício sede, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.3. Centro Social e Paroquial de Almaceda
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, atribuir um subsídio de € 6.516,47, ao Centro Social e Paroquial de
Almaceda, como apoio financeiro destinado à manutenção do seu edifício sede, nos termos de protocolõ a
celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 3

—

-

Contratação Pública

CPI 5 16012020

—

Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Humana nos Parques de

Estacionamento Cobertos do Município, Museu Cargaleiro, Zona de Mercados e Feiras na Quinta
Pires Marques, Eventos Municipais e de Ligação à Central de Receção e Monitorização de
Alarmes com Serviço de Piquete de Instalações. Proposta de Adjudicação do Procedimento
Concursal, Nomeação do Gestor de Contrato e Aprovação da Minuta do Contrato
Pelo Senhor Presidente foram presentes as propostas de adjudicação, nomeação de gestor de contrato,
e minuta de contrato, do procedimento concursal referência CRI 5 160/2020

—

Prestação de Serviços de

Vigilância e Segurança Humana nos Parques de Estacionamento Cobertos do Município, Museu Cargaleiro,
Zona de Mercados e Feiras na Quinta Pires Marques, Eventos Municipais e de Ligação à Central de Receção
e Monitorização de Alarmes com Serviço de Piquete de Instalações. Proposta de Adjudicação do
Ata n.° 3212020, de 20 de Novembro

Página 18133

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Procedimento Concursal, Nomeação do Gestor de Contrato e Aprovação da Minuta do Contrato. É proposto:
adjudicar o procedimento concursal à empresa Strong Charon Soluções de Segurança, SA, pelo valor de
—

€ 663.996,02, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os efeitos
previstos no artigo 76.° do Código dos Contrato Público (CCP); nomear o técnico superior, Nuno David
Valente Ribeiro, como gestor do respetivo contrato, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da
Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.°
197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP; aprovar o relatório final, para
os efeitos previstos no artigo 148.° do CCP; e aprovar a minuta de contrato inclusa, para os efeitos previstos
no artigo 98.° do CCP.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
adjudicar o procedimento concursal referência CPI 5 160/2020

—

Prestação de Serviços de Vigilância e

Segurança Humana nos Parques de Estacionamento Cobertos do Município, Museu Carga/eito, Zona de
Mercados e Feiras na Quinta Pires Marques, Eventos Municipais e de Ligação à Central de Receção e
Monitorização de Alarmes com Serviço de Piquete de Instalações, à empresa Strong Charon Soluções de
—

Segurança, SA, pelo valor de € 663.996,02, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99,
de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 76.° do CCP.
Mais deliberou, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n°197/99, de 8 de junho e para os efeitos
previstos no artigo 290°-A do CCP, nomear o técnico superior, Nuno David Valente Ribeiro, como gestor do
respetivo contrato, bem como aprovar a minuta do contrato, para osefeitos previstos no artigo 98.° do CCP.
Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo contrato.
Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
4.1. Filipe António Martins Marques e Outra. Freguesia de Benquerenças. Certidão de

Compropriedade (Artigo 54.° da Lei n .° 91/95, de 2 de Setembro, com Redação da Lei n .° 64/2003,
de23de Agosto)
Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Filipe António Martins Marques e
Isabel da Costa Matos para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de
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compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 263, da secção AX, freguesia
de Benquerenças, a seu favor, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento
físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que
sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não
haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo
54.° da Lei n.° 9 1/95, 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, darparecerfavorável àemissãoda certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 9 1/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
4.2. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Outubro de 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5581, de 12/11/2020, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês outubro de 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANcO

5.1. Aquisição de Terrenos Nascentes e Futuros Reservatório de Água da Povoação de Rochas
—

de Baixo. Ratificação da Deliberação do Conselho de Administração
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo
Branco, tomada em 16/11/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a aquisição de terrenos

destinados à empreitada de Nascentes e Futuros Reservatório de Água da Povoação de Rochas de Baixo
pelo montante total de € 10.825,60, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Os terrenos e respetivos
proprietários são os seguintes: Ricardo Rodrigues

—

Cabeça de Casal de Herança de, artigo 554°, secção

AZ da freguesia de Almaceda, com a área de 9.920,00 m2, pelo montante de €6.745,60; Deolinda de Jesus
—

Cabeça de Casal de Herança de, artigo 563°, secção AZ da freguesia de Almaceda, com a área de 600,00

m2,.pelo montante de €408,00; e Victor Manuel dos Santos Gomes, artigo 565°, secção AZ da freguesia
de Almaceda, com a área de 5.400,00 m2, pelo montante de € 3.672,00.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/11/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a aquisição de terrenos destinados à
empreitada de Nascentes e Futuros Reservatório de Água da Povoação de Rochas de Baixo pelo montante
total de € 10.825,60, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo os terrenos e respetivos proprietários os
seguintes: Ricardo Rodrigues

—

Cabeça de Casal de Herança de, artigo 554°, secção AZ da freguesia de

Almaceda, com a área de 9.920,00 m2, pelo montante de € 6.745,60; Deolinda de Jesus Cabeça de Casal
—

de Herança de, artigo 563°, secção AZ da freguesia de Almaceda, com a área de 600,00 m2, pelo montante
de € 408,00; e Victor Manuel dos Santos Gomes, artigo 565°, secção AZ da freguesia de Almaceda, com a
área de 5.400,00 m2, pelo montante de € 3.672,00.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar as
respetivas escrituras de compra e venda.
52. Renovação e Melhorias das lnfraestruturas e Obras Complementares do Bairro da Cruz de
Montalvão Poente Castelo Branco. Ratificação da Deliberação do Conselho de
—

Administração e Aprovação das Respetivas Minutas 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 16/11/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação e Melhorias
das lnftaestruturas e Obras Complementares do Bairro da Cruz do Montalvão Poente

—

Castelo Branco, à

empresa Duafar Construção Civil e Obras Públicas, Lda, pelo montante de € 1.074.000,00, acrescido de
—

IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificara deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/11/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação e Melhorias das lnfraestruturas e
Obras Complementares do Bairro da Cruz do Montalvão Poente

—

Castelo Branco, à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, pelo montante de € 1.074.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
5.3. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
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5.3.1. Contraordenação n.° 1512020— Maicon Ferreira Alves

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
conttaordenação 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.° 1 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
19/10/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 15/2020, contra o arguido Maicon Ferreira Alves, com
morada na Rua Vale da Raposa, n.° 98, 1° dto. Trás, 6000-378 Castelo Branco, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, “aos 12 dias do mês de agosto, do corrente ano de 2020, pelas 10:37 H eu
Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local,
Rua Vale da Raposa, n.° 98, 1° dto. Trás, 6000-378 Castelo Branco, ter o Sr. Maicon Ferreira Alves, com
morada na Rua Vale da Raposa, n.° 98, 1° dto. Trás, 6000-378 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s)
infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização de contador por falta de pagamento ao cliente n.° 740098,
com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 28/07/2020, com a leitura de 71 m3, constatouse que o selo de fecho de água n.° 60734 encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura,
78 m3, o contador foi retirado e o ramal selado com o selo n.° 60782. 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 22000€ 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 12 de agosto de 2020 e
Ata n.° 3212020, de 20 de Novembro
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rececionada a 18/08/2020, o arguido apresentou a seguinte defesa escrita: ‘Eu, Maicon Ferreira Alves, n.°
contribuinte298l03f45, residente da Rua Vale da Raposa, n.° 98, 1° dtrás 6000-378, Castelo Branco, venho
por este meio dessa me pronunciar.me face ao processo n.° 15/2020, relatando que durante o período de
25 de fevereiro a 18 de junho de 2020 encontrava-me desempregado, e sem auxilio de subsidio da
segurança social, comecei a trabalhar na empresa McDonald no dia 19/06/2020 e vim a receber o meu
primeiro ordenado a 3 1/07/2020 portanto no período em questão não pude arcar com as despesas referente
ao fornecimento de água e conforme informações veiculadas nas midias sobre apoio ás famílias sem
condições financeiras devido à pandemia COVID 19 não esperava que os serviços municipalizados de água
e saneamento básico facultado a todos fossem na altura ser-me negados, o que ocorreu com o corte desse
serviços essencial de água e saneamento. Face ao exposto solicito deferimento a meu pedido de perdão de
dividas relativas a coima junto a esta instituição. Se não for possível o perdão gostava de requerer o
parcelamento da divida em questão. Nestes termos peço deferimento.’ Assim sendo: 1

-

Pelo descrito no

Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização, o contador encontravase com o selo de suspensão de gua violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa
-

28/07/2020, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 270063, com o valor de 14,72 €, com data limite
de pagamento, 15/07/2020, rececionado no dia 26/06/2020; 3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.°
-

351366 no dia 11/08/2020, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 349264 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 71 m3 quando a água foi suspensa,
quando se fez o serviço de fiscalização o contador apresentava a leitura de 78 m3, comprovando-se desta
forma o consumo de água indevidmente, o contador foi retirado e o ramal selado com o selo n.° 60782; 4Aquando 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.° 15/2020. 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
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
Ata n.° 3212020, de 20 de Novembro
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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 para deliberação e posterior envio ao Sr. Vice Presidente da Câmara Municipal de Castelo
Branco, com competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da
respetiva coima, conforme despacho n.° 46/2020 do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco,
datado de 30 de Julho de 2020. 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.

590

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, aplicara Maicon Ferreira Alves, arguido no processo de contraordenação n.° 15/2020, a coima de
€250,00, prevista na alínea b) do n.° ido 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.° 210, de 31 de outubro de 2018.
5.3.2. Contraordenação n.° 1712020 — António Miguel Santos Caetano
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.° 1 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
02/11/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 17/2020, contra o arguido António Miguel Santos Caetano,
com morada na Praceta Ruivo Godinho, Lote 2a 7 dto., 6000-275 Castelo Branco, foi instaurado o processo
Ata n.° 32I2020, de 20 de Novembro
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contraordenacional, porquanto, “aos 17 dias do mês de agosto, do corrente ano de 2020, pelas 10:24 H eu
Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local,
Praceta Ruiva Godinho, Lote 2 A,

70

dto., 6000-275 Castelo Branco, ter o Sr. António Miguel Santos

Caetano, com morada na Praceta Ruiva Godinho, Lote 2 A,

70

dto., 6000-275 Castelo Branco, cometido a

(s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização de contador por falta de pagamento ao
cliente n.° 32153, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia 30/07/2020, com a leitura de
1786 m3, constatou-se que o selo de fecho de água n.° 60797 encontrava-se violado e o contador
apresentava a seguinte leitura, 1791 m3, o contador foi retirado e o ramal selado com o selo n.° 60798.
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
utilizadóres 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 07 de
setembro de 2020 e rececionada a 15/09/2020, o arguido não apresentoú 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 30/07/2020, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 270654,
-

com o valor de 27,10€, com data limite de pagamento, 16/07/2020, rececionado no dia 01/07/2020; 3 Ao
-

se efetuar um serviço de fiscalização n.° 351480 no dia 17/08/2020, para a morada em apreço, foi detetado
que o selo n.° 60797 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
1786 m3 quando a água foi suspensa, quando se fez o serviço de fiscalização o contador apresentava a
leitura de 1791 m3, comprovando-se desta forma o consumo de água indevidamente, o contador foi retirado
e o ramal selado com o selo n.° 60798; 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,
-
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consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 17/2020. 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
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, pata efeitos de submissão ao Conselho de Administração para deliberação e posterior envio ao Sr.
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, com competência delegada para instrução dos
processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima, conforme despacho n.° 46/2020 do Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, datado de 30 de julho de 2020. 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 ,0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicara António Miguel Santos Caetano, arguido no processo de contraordenação n.° 17/2020, a
coima de € 250,00, prevista na alínea b) do n.° 1 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.° 210, de 31 de outubro de 2018.
Ponto 6— PATRIMóNIO
6.1. Tarifário do Serviço Público de Transporte Regular de Passageiros para o Ano de 2021.
Atualização

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5640, de 16/11/2020, do Senhor Vice-Presidente,
sobre a atualização tarifária do serviço público de transporte regular de passageiros para o ano de 2021,
Ata n.° 3212020, de 20 de Novembro
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que se transcreve: “Considerando: a) A publicação da Portaria n.° 298/2018, de 19 de novembro, qu’
estabelece regras gerais relativas à criação e disponibilização de títulos de transporte aplicáveis aos serviços
de transporte público coletivo de passageiros, conjugado com o Regulamento n.° 430/2019, de 16 de maio,
que determina, entre outros, regras e princípios gerais relativos à determinação de tarifas e à relação destas
com outros elementos que integram o sistema tarifário, no serviço público de transporte de passageiros,
regular e flexível, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados, a Declaração de
Retificação n.° 39/2018, de 12 de dezembro, que republica a Portaria n.° 298/2018 e a Lei n.° 52/2015, de 9
de junho, que aprova o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), bem
como à fíxação das respetívas tarifas; b) A publicação do comunicado da Autoridade para a Mobilidade e
Transportes (AMT), do dia 29/10/2020, onde propõe como taxa de atualização tarifária a adotar de 0,00%.
Propõe-se proceder à aplicação da taxa de atualização tarifária (TAT) proposta pela AMT, para o ano de
2021, ou seja, 0,00%”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea e) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, não atualizar o tarifário do serviço público de transporte regular de
passageiros para o ano de 2021, em sequência do comunicado da Autoridade para a Mõbilidade e
Transportes (AMT), do dia 29/10/2020, que propõe como taxa de atualização tarifária a adotar, o percentual
de 0,00%.
6.2. Lei das Comunicações Eletrónicas. Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para
o Ano 2021

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5658, de 17/11/2019, do Diretor do Departamento
de Administração Geral, que se transcreve: “1. A Lei n.° 5/2004, de 10 de fevereiro, estabeleceu o regime
jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas e aos recursos conexos e, no seu artigo
106°, fixou uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) que é determinada com base na aplicação
de um percentual sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais na área do
correspondente Município. 2. O valor percentual da TMDP é aprovado anualmente pela Câmara e
Assembleia Municipais até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e
não pode exceder os 0,25%. 3. Relativamente ao ano de 2020, à data de 30 de outubro a Câmara Municipal
reõebeu os seguintes valores provenientes da cobrança da TMDP:
Nowo/Cabovisão

Ata n.° 3212020, de 20 de Novembro

€ 2.713,81

Vodafone Portugal

...

-.

€ 669,18
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Altice/Meo

€ 14.331,08

Gotelecom

€ 1,38

Onitelecom

€ 46,59

Ar Telecom

€ 50,51

NOS

€911,86
Total:

€ 18.724,41

4. Em face do exposto, deverá a Câmara e Assembleia Municipal, aprovar a taxa percentual para o ano de
2021, a qual não poderá ultrapassar os 0,25%.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, nos
termos do artigo 106.°da Lei n°5/2004, de lOdefevereiro, aprovar o percentual de 0,25%, referente à TMDP
a aplicar sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações
eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais, para vigorar na área do
Município de Castelo Branco, durante o ano de 2021.
Mais deliberou, nos termos da alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de l2de setembro,
submeter a respetiva proposta da Câmara Municipal à aprovação da Assembleia Municipal, para os efeitos

previstos na alínea b) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
6.3. Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco. Cedência de Terreno
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 8442, de 16/11/2020, do Diretor do Departamento
de Administração Geral, sobre a cedência de terreno à Associação de Apoio à Criança do Distritode Castelo
Branco (AACDCB), que se transcreve: “1. Na sequência da publicação do Programa de Alargamento da
Rede de Equipamentos Sociais, pode a AACDCB candidatar-se ao referido programa, podendo, se a
candidatura for aprovada, dar resposta a 30 novos utentes e criar 15 novos postos de trabalho diretos. 2.
Conforme cónsta do ofício anexo, a instituição em questão não detém qualquer terreno para construção pelo
que solicitam à câmara municipal a cedência de um terreno de cerca de 4.000,00 m2 para a construção do
referido lote residencial. 3. A câmara municipal é proprietária de um terreno para construção no Bairro das
Perdizes Entre Bacelos, com a área de 3.970,00 m2 (conforme caderneta e planta anexas) que, de acordo
—

com o DTO, poderá reunir as condições para a implantação do equipamento pretendido pela AACDCB. 4.
Como a construção do referido lar está sujeita a uma candidatura ao programa anteriormente referido, caso
seja aprovada, somos de opinião que, a ser autorizada a cedência, esta deve obedecer às seguintes
condições: a) cedência do terreno em direito de superfície por um prazo de 30 anos; b) a construção deverá
iniciar-se no prazo de 2 anos e estar concluída no prazo de 3 anos após o início das obras; e c) caso a
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candidatura não seja aprovada, deverá ser celebrada, no prazo de 1 mês, a escritura de distrate do direito
de superfície, a partir da data do conhecimento do indeferimento da candidatura”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de um terreno em direito de
superfície, por um prazo de 30 anos, à Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco,
localizado no Bairro das Perdizes Entre Bacelos, com a área de 3.970,00 m2, inscrito na caderneta predial
—

urbana sob o artigo 15124°, da Freguesia de Castelo Branco, destinado à construção de um equipamento
social

—

lote residencial.

Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar a
escritura de cedência em direito de superfície, caso a candidatura ao Programa de Alargamento da Rede
de Equipamentos Sociais seja aprovada.

-

Ainda deliberou, que a construção do equipamento deverá iniciar-se no prazo de dois anos e estar
concluída no prazo de três anos após o início das obras.
Mais deliberou que, caso a candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais
não seja aprovada, deverá ser celebrada, no prazo de um mês, a escritura de distrate do direito de superfície,
a partir da data do conhecimento do indeferimento da candidatura.
6.4. Atribuição de Preço a Obra Literária Patrocinada pelo Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5657, de 17/11/2020, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preço de venda ao público da obra literária patrocinada pelo Município, Cadernos
de Cultura Medicina na Beira Interior n.° 34, de A.A.V.V., edição 2020, € 13,00.
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 da obra literária patrocinada pelo

Município, Cadernos de Cultura Medicina na Beira Interior n.° 34, de A.A.V.V., edição 2020, € 13,00.
Ponto 7— CONTABILIDADE
TransferêncialReembolso de Comparticipação FAMI. Projeto: PT/2020/FAMII6J3. Plano
—

Municipal para a Integração de Migrantes 2G Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5619, de 13/11/2020 da Unidade de Planeamento
Promoção e Desenvolvimento Económico, relativo à Transferência/Reembolso de Comparticipação FAMI.
—

Projeto n.° PT/2020/FAMI/613. Plano Municipal para a integração de Migrantes 2G

—

Castelo Branco. Da

informação consta o seguinte texto: “Em 22/06/2020, o Município de Castelo Branco, em parceria com a
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Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, conforme acordo de adesão em anexo (anexo 1),

submeteu uma candidatura no âmbito do Aviso n.° 83/FAMI/2020, do FAMI

—

Fundo para o Asilo, a Migração

e a Integração, na qual se pretende prosseguir e consolidar o trabalho desenvolvido no primeiro PMIM,
implementado e executado entre 2018 e 2020. Nesta linha de intervenção multissetorial, pretende-se
assegurar, de forma profícua, respostas à integração e migração legal no concelho de Castelo Branco,
mobilizando para tal a participação de vários parceiros locais e regionais e a comunidade autóctone local. A
referida candidatura foi aprovada em 23/09/2020, tendo, em 09/10/2020, sido assinada, entre o Alto
Comissariado para as Migrações, lP (ACM) e o Município de Castelo Branco, a convenção de subvenção,
na qual foi aprovada uma despesa elegível de 177.332,17€, o que origina uma comparticipação comunitária
de 132.999,13€, dado que a taxa de cofinanciamento é de 75%, conforme documento em anexo (anexo 2).
A execução física e financeira da candidatura/projeto vai ser realizada pelo Município de Castelo Branco e
pela Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento, conforme estrutura de custos em anexo (anexo 3),
—

cujos valores para cada uma das entidades são os seguintes:
Beneficiário

Município de Castelo Branco
Amato Lusitano
Total:

Total

Elegível

Apoio FAMI

15.549,65

15.549,65

11.662,24

167.929,77

161.782,52

121.336,89

183.479,42

177.332,17

132.999,13

Após assinatura da convenção de subvenção, foi solicitado ao FAMI, nos termos da alínea a) do n.° 1 do
artigo 19.° da Portaria n.° 407/2015, de 24 de novembro, um pedido de adiantamento de 50% do total do
apoio, que corresponde a uma comparticipação do FAMI no montante de 66.499,56€. Mais, informa-se que
já foi creditado o montante de 66.499,56€ na conta bancária do Município de Castelo Branco junto da Caixa
Geral de Depósitos, com o IBAN PT50003502220008708673092, relativo ao referido adiantamento do FAMI,
que se reparte pelos beneficiários do seguinte modo: 5.832,01€ para Município de Castelo Branco;
60.667,55€ para a Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento. Assim, solicita-se a V. Ex.a a devida
—

autorização, para que o montante de 60.667,55€, seja transferido para a conta bancária da Amato Lusitano
—

Associação de Desenvolvimento junto da Caixa Geral de Depósitos, com o seguinte IBAN

PT5000454 1704027884133564”.
A Câmara Municipal deliberou, porunanimidade, autorizar a transferência do montante de €60.667,55 para
depósito na conta bancária da Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento, junto da Caixa Geral de
—

Depósitos, com o IBAN P150004541704027884133564, relativo ao pedido de adiantamento de 50% do total
Ata n.° 3212020, de 20 de Novembro

Página 30133

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
do apoio que foi solicitado ao FAMI, nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 19.° da Portaria n.° 407/2015,
de 24 de novembro, após assinatura da convenção de subvenção, em 09/10/2020.
Ponto 8

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal. Parque de Desportos Motorizados de Castelo
Branco. Afetação à Unidade de Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Económico (UPDE).
Despacho n.° 65
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, o Despacho n.° 65/2020,
de 6 de novembro, determinando o seguinte: “Considerando que: 1. Conforme previsto no artigo 8.° do
Regulamento da Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de Castelo Branco, são competências
da UPDE

—

Unidade de Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Económico: Apoiar a conceção e

implementação de políticas, estratégias de desenvolvimento da atratividade do concelho, nomeadamente
através da identificação e integração de recursos disponíveis numa lógica de produção de valor económico
e social; Apoiar o desenvolvimento de formas de colaboração e parcerias com entidades interessadas em
propostas de produção de valor económico para o Município; Estudar e propor mecanismos facilitadores
para a atração de investidores e empreendedores para o concelho; Promover programas específicos de
desenvolvimento da atratividade do concelho, integrados com o esforço de promoção turística, valorizando
os espaços, equipamentos disponíveis e património ambiental, histórico e cultural, e atendendo a critérios
de qualidade. 2. O Parque de Desportos Motorizados de Castelo Branco é composto por uma Pista de
Ralicross/Autocross e uma Pista de Karting. A pista de Ralicross/Autocross está equipa com vídeo race
control, uma torre de controlo com 2 pisos e um edifício multiusos com várias salas climatizadas, bem como
com um padock com mais de 120 lugares e balneários. O seu traçado integra vários circuitos: ralicross,
autocross, camiões racing, buggys, provas de resistência de moto, sprint enduro e corridas de minimoto. O
kartódromo tem uma pista de 1.200 metros de comprimento e 10 de largura, com uma capacidade para 34
karts na grelha de partida, uma torre de controlo e um conjunto de oito boxes individuais. 3. O Parque de
Desportos Motorizados vai, sobretudo, aumentar a oferta turística da região, tornando-a ainda mais atrativa
e competitiva, contribuindo para o aumento do fluxo de turistas à cidade de Castelo Branco e à própria
região. Assim, face ao exposto, e pela competência que me é conferida pela alínea a) do n.° 2 do artigo 35.°
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, determino que o Parque de Desportos Motorizados de Castelo
Branco seja afeto à UPDE

—

Unidade de Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Económico. Castelo

Branco, 6 de novembro de 2020”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Ponto 9— DIÁRIo DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 15 de outubro:
Operações Orçamentais

€40.027.040,92

Operações Não Orçamentais

€4.596,74

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
—

Terminados os assuntos da ordem do dia, a Câmara Municipal passou a ouvir as intervenções por parte
do público presente, nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
Interveio a Senhora O. Maria do Carmo Batista para destacar a atuação do Senhor Presidente no que
se refere ao acompanhamento da pandemia porque, no seu entender, têm sido tomados medidas muito
importantes. Incentivou a Câmara Municipal a continuar com o trabalho que tem vido a fazer e deixou um
elogio ao Senhor Presidente pelo facto de “ouvir as pessoas”. Terminou sugerindo a disponibilização de
bancadas aos produtores que vendem os seus produtos no Mercado Coberto porque, segundo disse, os
produtores são pessoas com alguma idade e se lhes fossem facultadas bancadas onde pudessem expor os
seus produtos isso iria evitar que estivessem constantemente a baixar-se e a levantar-se. Disse já ter
transmitido a sugestão à Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial e Instalações Municipais que sugeriu a
colocação de paletes. O Senhor Presidente agradeceu as palavras da munícipe e solicitou que a senhora
pudesse apresentar a sua sugestão por escrito. Esclareceu, ainda, que o Parque do Barrocal ainda não
havia sido ‘inaugurado’, mas sim, ‘aberto ao público’ e que a sua inauguração seria para uma altura mais
oportuna no futuro. Interveio, a seguir, o Senhor Luís Vicente Barroso para referir o prémio internacional
de arquitetura com o qual o Parque do Barrocal foi galardoado na categoria Paisagem Urbana dos World
Architecture News Awards e dizer que recebeu com a grado a notícia de que em breve se dará início à 2a
Fase do Projeto do Parque do Barrocal que visa adaptar o espaço a visitantes com mobilidade reduzida.
Ainda, referindo-se ao Parque do Barrocal, sugeriu à Câmara Municipal, a implantação de uma passadeira
junto à entrada de forma a evitar que os visitantes que acedem ao parque pela Quelha do Barrocal tenham
de desviar-se até à rotunda para atravessar a estrada. A chaminé da antiga Fábrica da Cortiça, foi outro
assunto abordado pelo interveniente. O munícipe deixou saber a sua preocupação pelo seu estado de
conservação e quis saber da sua cbntinuidad naquele lugar. Terminou a sua intervenção aludindo ao
projeto que nasceu no terreno da Fábrica da Cortiça um estabelecimento comercial referindo a falta de
—

—,

árvores no mesmo. O Senhor Presidente recordou que a chaminé não foi intervencionada porque a
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construtura tinha deixado passar o prazo do licenciamento pelo Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF) requerido para o efeito e informou que a empresa responsável pela edificação daquele
estabelecimento comercial tinha assumido os trabalhos a realizar na chaminé. O Senhor Diretor do
Departamento Técnico Operacional, Eng. Luís Alfredo Cardos Resende, referindo-se ao projeto edificado
no lugar da antiga Fábrica da Cortiça, explicou que os projetos, na generalidade, dependem do gosto de
cada um e que podem vir ser alterados. Lembrou, também, que o projeto em questão tem uma base técnica
pensada por técnicos conceituados e que o mesmo contemplou a plantação de árvores mas levam o seu
tempo a crescer. Solicitou, também, intervir o Senhor António José Veríssimo Teixeira Bispo, para referir
a requalificação do chafariz do Largo de São Marcos e que a mesma ficou muito aquém das suas
expetativas, mas referiu que, mesmo assim, ficou melhor. Quanto à chaminé da antiga Fábrica da Cortiça
disse que ela tinha cento e vinte anos de idade e que lamentava a autarquia não tivesse tido a preocupação
que teve com a recuperação das chaminés da antiga Metalúrgica. Acrescentou, ainda, que a Câmara
Municipal tinha lavado as mãos de tudo e que tinha deixado, os destinos da chaminé da Fábrica da Cortiça,
nas mãos da empresa responsável pela edificação do estabelecimento comercial. Disse, também, que sobre
o assunto, o antigo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Correia, nunca o tinha recebido, nem
respondido aos seus correios eletrónicos e que a chaminé só lá tinha ficado devido ao movimento popular
que se gerou na rede social Facebook. O Senhor Presidente agradeceu as intervenções e deu por
concluídos os trabalhos da reunião.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57•6 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
45 minutos, da qual se lavrou a presente at que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a s cc tariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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