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Paços do Município de Castelo Branco, 2 d

zembro de 2020

O Presidente da Câmara unicipal

José Augu

o

Alves

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N°34
(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município, foi
convocada a Câmara Municipal em reunião ordinária, que funcionou como privada, sob a Presidência do
Senhor Presidente José Augusto Rodrigues Alves, estando presentes o Senhor Vice-Presidente, Jorge
Manuel Carrega Pio e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Cláudia Alexandra da Fonseca
Domingues Soares, Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
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 dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Nos termos do artigo 52.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, o Senhor Presidente deu início ao

período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores Vereadores que quiseram intervir. O

Senhor Vereador Hugo Lopes iniciou o período de intervenções aludindo à recente publicação do estudo
da Bloom Consulting sobre a Marca de um país, de uma região e de uma cidade, em relação ao ano de
2019, para enumerar algumas constatações sobre a Marca Castelo Branco, nomeadamente, que a nível
nacional ocupa a quinquagésima sexta posição, num universo de trezentos e oito Municípios, que, de 2018
para 2019, regrediu catorze posições no ranking nacional, que, nos últimos cinco anos, regrediu trinta e uma
posições, passando da vigésima quinta para quinquagésima sexta posição e que a nível regional (centro do
pais, exceto zona de Lisboa) está posicionada no décimo terceiro lugar, regredindo cinco posições, no

ranking regional, de 2018 para 2019. Terminou, questionando o Senhor Presidente sobre o que teria corrido
menos bem, em relação à estratégia da Marca Castelo Branco, para que tal tivesse acontecido, sobre o que
falta fazer para consolidar a mesma, a nível nacional e internacional e sobre quais eram os próximos passos
da Câmara Municipal para inverter a tendência de regressão dos últimos cinco anos. O Senhor Vereador
Carlos Almeida tomou a palavra para se referir à qualidade da água da albufeira de Santa Águeda (ou
Marateca), a partir da qual se faz o abastecimento doméstico à cidade e ao concelho de Castelo Branco. O
Senhor Vereador disse que este era um assunto recorrente e explicou que estava em posse de algumas
fotografias e vídeos recentes tiradas por cidadãos que mostravam alguns sinais alarmantes, nomeadamente,
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a textura da água ter uma alteração significativa e à superfície se notar uma mancha verde. Sobre este
assunto, perguntou se existia alguma explicação, da parte da Câmara Municipal ou dos Serviços
1

Municipalizados, para este fenómeno recente que aconteceu há cinco dias, sobre a presente data e se, nos
últimos dias, houve algum tratamento adicional para manter a qualidade da água. O Senhor Vereadora ainda
sugeriu que, quando o Município tem conhecimento de alguma alteração a nível da textura e da coloração
da água, se pudesse colocar, no site da Câmara Municipal ou dos Serviços Municipalizados, os indicadores
de qualidade da água. O Senhor Vereador, ainda, se referiu à chaminé da Fábrica da Cortiça
cento e vinte anos

—

—

que teria

porque queria conhecer o ponto da situação, quanto à sua preservação. Disse saber

que a responsabilidade da requalificação da chaminé cabia ao promotor do loteamento, mas queria saber,
da Câmara Municipal, como parte interessada no processo, se o restauro ia, ou não, avançar. Também,
perguntou qual era a finalidade de uma campânula que tinha sido ali colocada. O Senhor Presidente da
Câmara Municipal, José Augusto Alves, em relação à pergunta do Senhor Vereador Hugo Lopes,
esclareceu que não estava a par da consulta da Bloom Consulting e que teria de analisá-la primeiro, antes
de responder. Em relação aos assuntos colocados pelo Senhor Vereador Carlos Almeida, sobre a qualidade
da água, o Senhor Presidente disse que a Senhora Vereador Maria José Baptista, administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, esclareceria o assunto. Relativamente às questões sobre a
chaminé da Fábrica da Cortiça, explicou que a sua requalificação era, efetivamente como o Senhor Vereador
Carlos Almeida sabia, da responsabilidade do promotor do loteamento e que a campânula era mais um meio
integrado em todo este processo. A Senhora Vereador Maria José Baptista explicou que a água em alta,
designadamente as barragens, foi concessionada à empresa Águas do Vale do Tejo

—

Grupo Águas de

Portugal e que, por esse motivo, os Serviços Municipalizados não tinham responsabilidade pela sua
qualidade. Disse que os Serviços Municipalizados eram responsáveis pela água em baixa

—

a água dos

depósitos até à torneira dos consumidores. Esclareceu que a Águas do Vale do Tejo remetia os boletins
com as análises à água, aos Serviços Municipalizados, numa base trimestral e que, como tal, só
posteriormente, depois das situações terem ocorrido, é que os Serviços Municipalizados podiam constatar
a existência, ou nâo, de incumprimentos. Explicou que analisava os relatórios, que não tinha lido neles
qualquer incumprimento e que os resultados eram publicados no site e na zona de atendimento ao publico
dos Serviços Municipalizados. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Diretor do
Departamento Técnico Operacional, Luís Alfredo Cardoso Resende, que explicou que a campânula

colocada na chaminé tinha sido um meio usado pelo promotor para evitar a nidificação da cegonha e que a
obra de requalificação da chaminé estava a cargo do promotor, que não era o explorador do
estabelecimento. O Senhor Vereador Carlos Almeida voltou a pedir a palavra para dizer que estava a par
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de que a informação era afixada trimestralmente, e que, por isso havia um desfasamento em relação ao
1

acontecimento. Afirmou que a sua proposta era feita com bondade e que era feita no sentido de que se
pudesse transmitir informação mais atualizada e dessa forma evitar-se o alarido social que estes temas
suscitam. Também referiu que sabia que a questão do tratamento da água competia à Águas do Vale do
Tejo, nas que devia ser uma preocupação do Município acompanhar esta situação. Referiu, ainda, que algo
que pode estará a contribuir para que situações destas aconteçam à água tem a ver com a pastorícia que
existe na barragem. Neste sentido a Câmara podia participar à Agência Portuguesa do Ambiente, que é a
entidade responsável pela fiscalização da orla, para evitar alterações à boa qualidade da água. A Senhora
Vereador Maria José Baptista, tomou novamente a palavra para esclarecer que o Município não pode
antecípar incumprimentos pois a lei define uma atuação trimestral, que depende de uma interação entre a
Águas do Vale do Tejo e os Serviços Municipalizados, e que os Serviços Municipalizados não podem colocar
a informação antes dos relatórios enviados de três em três meses, consoante a lei. Agradeceu a sugestão
mas disse que os Serviços Municipalizados só podem atuar quando recebem o relatório. Terminou
chamando a atenção de que a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) tem
conhecimento destes relatórios e que acompanha a qualidade da água de qualquer entidade gestora, quer
seja da água em alta, quer seja em baixa.
Não havendo mais pedidos de intervenção, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia conduzindo de imediato 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

—

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL (alínea

o) do n.° 1 do artigo 33. °da Lein.° 75/2013, de 12 de setembro)

Casais Sempre Frescos Associação Cultural e Recreativa
—

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, atribuir um subsídio de € 3.000,00, à Casais Sempre Frescos

—

Associação Cultural e Recreativa, destinado a comparticipar investimento a realizar no ano de 2021, nos
termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 2— SETOR EMPRESARIAL LOCAL

Neste ponto, os Senhores Presidente, Vice-Presidente e Maria José Baptista saíram do Salão Nobre.
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2.1. Albigec, EMISA. Proposta de Minuta de Contrato-Programa para o Ano 2021
Pelo Senhor Presidente foram presentes, a proposta de minuta do Contrato-Programa para o Ano 2021,
a celebrar entre o Município e a Albigec

—

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer,

EM/SA, em cumprimento das “disposições legais e estatutárias, mormente do artigo 47.° da Lei n.° 50/2012,
de 31 de agosto, e do artigo 22.° dos Estatutos da Albigec, EM/SA”, aprovada em assembleia geral da
empresa, de 26/11/2020 e “o respetivo Parecer Prévio do Fiscal Único
disposto na alínea c) do n.° 6 do artigo 25.° da mencionada lei

—,

—

emitido em conformidade com o

para efeitos de apreciação do Executivo

Municipal e posterior aprovação pela Assembleia Municipal”. Os documentos são dados como reproduzidos
ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
Após analisar a documentação, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, remeter, a proposta de minuta do Contrato-Programa para o Ano 2021 e o
respetivo Parecer Prévio do Fiscal Único da Albigec Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de
—

Lazer, EM/SA, à Assembleia Municipál, para apreciação e aprovação.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para assinar o
contrato-programa, após aprovação da Assembleia Municipal.
Depois de votado o ponto, os Senhores Presidente, Vice-Presidente e Maria José Baptista voltaram
ao Salão Nobre.
2.2. Albigec, EMISA. Documentos Previsionais para o Ano 2021
Pelo Senhor Presidente foram presentes, para conhecimento, os Documentos Prevísionais para o Ano

2021 e o Parecer do Fiscal Único, aprovados em Assembleia Geral, de 26/11/2020, da Albigec Gestão de
—

Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA, em observância e para cumprimento dos deveres
de informação ao acionista, estabelecidos na lei comercial e nas disposições legais e estatutárias

—

Instrumentos de Gestão Previsional: alíneas a) a c) do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de
agosto; alíneas a) a c) do artigo 24.° dos Estatutos; e Cláusula 4a das orientações estratégicas aprovadas
pela Câmara Municipal em reunião de 17/11/2017. Parecer do Fiscal Único: alíneasj) do n.° 6 do artigo 25.°
da Lei n.° 50/201 2, de 31 de agosto; e alíneas g) do n.° 1 do artigo 16.° dos Estatutos

—

e para efeitos de

apreciação do Executivo Municipal e posterior aprovação pela Assembleia Municipal. Os documentos são
dados como reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal tendo tomado conhecimento dos Documentos Previsionais para o Ano 2021 e do

Parecer do Fiscal Único, aprovados em Assembleia Geral, de 26/11/2020, da Albigec
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Equipamentos Culturaís, Desportivos e de Lazer, EM/SA, decidiu remete-los à Assembleia Municipal para
conhecimento da mesma.
Ponto 3

—

URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

3.1. Certidões de Compropriedade (Artigo 54.° da Lei n.° 91 /95, de 2 de Setembro, com a Atual
Redação da Lei n.° 6412003, de 23 de Agosto)
3.1.1. Cláudia Paulo Solicitadora. Artigo 12 Secção B. Freguesia de Santo André das Tojeiras
—

Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Cláudia Paulo Solicitadora, para
—

emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 12, da secção B, da freguesia de Santo André das Tojeiras, a favor
dos herdeiros Maria Rosalina Nunes de Oliveira Martins e Gracinda Nunes Oliveira dos Santos, assumindo
o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete
Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal
delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, dè 2 de setembro, na redação
atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,fazendoconstarda 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.
3.1.2. Cláudia Paulo Solicitadora. Artigo 100 Secção D. Freguesia de Santo André das Tojeiras
—

Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Cláudia Paulo Solicitadora, para
—

emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 100, da secção D, freguesia de Santo André das Tojeiras, a favor dos
herdeiros Maria Rosália Nunes de Oliveira Martins e Gracinda Nunes Oliveira dos Santos, 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
Ata n.° 3412020, de 4 de Dezembro
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atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,fazendoconstarda mesma que o parecer favorável emitido
só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da 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.
3.1.3. Cláudía Paulo Solicitadora. Artigo 168 Secção B. Freguesia de Santo André das Tojeiras
—

Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Cláudia Paulo Solicitadora, para
—

emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 168, da secção B, freguesia de Santo André das Tojeiras, a favor dos
herdeiros Maria Rosália Nunes de Oliveira Martins e Gracinda Nunes Oliveira dos Santos, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete
Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal
delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação
atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,fazendoconstarda mesma que o parecer favorável emitido
só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável 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.
3.1.4. Cláudia Paulo Solicitadora. Artigo 45 Secção EP. Freguesia de Sarzedas
—

Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Cláudia Paulo Solicitadora, para
—

emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 45, da secção EP, freguesia de Sarzedas, a favor dos herdeiros Maria
Rosália Nunes de Oliveira Martins e Gracinda Nunes Oliveira dos Santos, 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
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(informação n.° 6, de 02/05/201 2), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere
no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 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.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
3.1.5. Cláudia Paulo Solicitadora. Artigo 81 Secção FH. Freguesia de Sarzedas
—

Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Cláudia Paulo Solicitadora, para
—

emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 81, da secção FH,ireguesia de Sarzedas, a favor dos herdeiros Maria
Rosália Nunes de Oliveira Martins e Gracinda Nunes Oliveira dos Santos, assumindo o compromisso de que
do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos
urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico
(informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere
no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual
dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constarda mesma que o parecer favorável emitido só
é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do
regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 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.
3.1.6. Ascensão da Conceição Gaspar e Outros. Artigo 41 Secção C. Freguesia de São Vivente
da Beira
Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Ascensão da Conceição Gaspar
e Outros, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em
relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 41, da secção C, freguesia de São Vicente da Beira,
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a favor dos herdeiros Maria Rosária Gaspar Martins, João José Gaspar e Maria Gaspar José de Nazaré,
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
tísico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável àemissãoda certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Ponto 4— SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO
4.1. Proposta de Ressarcimento dos Valores Não Faturados Relativamente aos Meses de Março
e Abril de 2020

—

50% de Redução das Tarifas Fixas

Pelo Senhor Presidente foi presente o ofício n.° 1185, datado de 02/12/2020, dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Utbanos de Castelo Branco, solicitando o
ressarcimento do montante total de € 413.433,04 não faturado nos meses de março e abril de 2020, em
sequência das deliberações da Câmara Municipal tomadas em 20 de março e 3 de abril de 2020, no âmbito
do conjunto de medidas de mitigação das efeitos produzidos pela propagação da Covid-19, relativas à
redução de 50 % das tarifas fixas da água, saneamento e resíduos na fatura da água a clientes domésticos
e não domésticos, conforme os valores apurados no seguinte quadro.
Março 2020

Abril 2020

Total

Quota de Disponibilidade

77.290,06

75.472,58

152.762,64

Tarifa Fixa de Saneamento

76023,45

74.336,36

150.359,81

Tarifa Fixa de Resíduos

55.654,62

54.655,97

110.310,59

208.968,13

204.464,91

413.433,04

Descrição

Total

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o ressarcimento do montante total de €
413.433,04 não faturado nos meses de março e abril de 2020, em sequência das deliberações da Câmara
Municipal tomadas em 20 de março e 3 de abril de 2020, no âmbito do conjunto de medidas de mitigação
Ata n.° 3412020, de 4 de Dezembro
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dos efeitos produzidos pela propagação da Covid-19, relativas à redução de 50 % das tarifas fixas da água,
saneamento e resíduos na fatura da água a clientes domésticos e não domésticos.
4.2. Proposta de Repartição de Encargos Plurianuais. Empreitadas: Renovação e Construção das
lnfraestruturas no Bairro do Bonfim em Castelo Branco e Renovação e Melhoria das Infraestruturas e Obras Complementares do Bairro Cruz de Montalvão Poente Castelo Branco
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 131, datada de 26/11/2020, da Divisão
Administrativa e Financeira dos Serviços Municipalizado de Castelo Branco, exarando uma proposta de
repartição de encargos plurianuais das empreitadas de Renovação e Construção das lnfraestruturas no
Bairro do Bonfim em Castelo Branco e Renovação e Melhoria das lnftaestruturas e Obras Complementares
do Bairro da Cruz do Montalvão Poente

—

Castelo Branco, com o seguinte texto que se transcreve:

“Considerando que: A adjudicação dos processos de contratação pública relativos às empreitadas
‘Renovação e Construção das lnfraestruturas no Bairro do Bonfim em Castelo Branco’ e ‘Renovação e
Melhoria das lnfraestruturas e Obras complementares do Bairro da Cruz do Montalvão Poenté

—

Castelo

Branco’ ocorreu em momento posterior ao inicialmente previsto; Por força deste desfasamento de prazo
houve necessidade de reajustar a programação inicial relativa à assunção de compromissos plurianuais.
Assim, torna-se necessário requerer à Assembleia Municipal a autorização prévia para .a assunção de
compromissos plurianuais, nos termos do disposto no ponto 8.3.2.3 do POCAL e o artigo 22.°, do DecretoLei n.° 197/99, de 8 de junho. Face ao exposto, propõe-se que o Conselho de Administração delibere remeter
à Câmara Municipal para efeitos de deliberação e remessa à Assembleia Municipal, nos termos da alínea
ccc), do artigo 33°, do Anexo 1, da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, o pedido de autorização de repartição
de encargos plurianuais relativo às empreitadas ‘Renovação e Construção das lnfraestruturas no Bairro do
Bonfim em Castelo Branco’ e ‘Renovação e Melhoria das lnfraestruturas e Obras Complementares do Bairro
da Cruz do Montalvão Poente

—

Castelo Branco’, prevista no ponto 8.3.2.3 do POCAL e no artigo 22°, do

Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, nos seguintes termos:
Renovação e Construção das lnfraestruturas no Bairro do Bonfim
em Castelo Branco

—

Lotes 1 e 2

Repartiçao de Encargos Plurianuais
Encargo Global

Ano 2021

Ano 2022

Receitas
Gerais
100%
.

Fontes de Financiamento
Receitas
União
Emprestimo
Proprias Europeia
0%
0%
0%
.

.

.

1.624.000,00€

1.277.649,22€

346.350,78€

514.000,00€

514.000,00€

0,00€

100%

0%

0%

0%

2.138.000,00€

1.791.649,22€

346.350,78€

100%

0%

0%

0%
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Renovação e Melhoria das lnfraestruturas e Obras Complementares do
Bairro Cruz de Montalvão Poente

—

Castelo Branco

Repartição de Encargos Plurianuais
Encargo Global
1.074.000,00€

Ano 2021

Ano 2022

1.074.000,00€

0,00€

Receitas
Gerais
100%
.

Fontes de Financiamento
Receitas
União
Emprestimo
Proprias Europeia
0%
0%
0%
.

.

.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a repartição dos encargos plurianuais,
consoante os quadros supra relativos às empreitadas Renovação e Construção das lnftaestruturas no
Bairro do Bonfim em Castelo Branco e Renovação e Melhoria das lnftaestruturas e Obras Complementares
do Bairro da Cruz do Montalvão Poente

—

Castelo Branco, prevista no ponto 8.3.2.3 do POCAL e no artigo

22.°, do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, nos termos da alínea ccc), do artigo 33°, do Anexo 1, da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Mais, foi deliberado remeter a mencionada proposta à Assembleia Municipal, para efeito de aprovação
da assunção dos compromissos plurianuais, nos termos do disposto no ponto 8.3.2.3 do POCAL e o artigo
22.°, do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho.
4.3. Proposta de Aplicação da Tarifa Social para o Ano 2021

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 132, datada de 26/11/2020, da Divisão Comercial
dos Serviços Municipalizado de Castelo Branco, exarando uma proposta de aplicação da Tarifa Social para
o ano 2021, com o seguinte texto que se transcreve: “Os Serviços Municipalizados de Castelo Branco
implementaram um Tarifário Social já há vários anos e, atribuem o mesmo a todos os clientes que após
formalização do pedido reúnam condições para o efeito. O Decreto-Lei n.° 147/2017, de 5 de dezembro,
estabelece um regime que permite a aplicação de um tarifário social para prestação dos serviços de águas
a atribuir pelo município, mediante deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal
em regra, de forma automática, em articulação com a DGAL. A adesão dos municípios ao regime de tarifa
social para fornecimento de serviços de água é voluntária, sendo competência do Município a instrução e
decisão relativa à atribuição da mesma, bem como o respetivo financiamento. De acordo com o estipulado
no n.° 2 do artigo 1.° do diploma supracitado, a tarifa social, abrange os serviços de abastecimento de água
e de saneamento de águas residuais. Assim, proponho a V. Exa., autorização para aplicação da tarifa social
para a ano 2021, a todos os clientes do universo devolvido pela DGAL, cuja elegibilidade é positiva na
Segurança Social e na Autoridade Tributária. Mais informo que, conforme definido no artigo 4.° do diploma
em análise: 1. Compete ao município aderente o financiamento da respetiva tarifa social; 2. Quando a
prestação dos serviços de águas é assegurada por entidade distinta do município, o financiamento da tarifa
Ata n.° 3412020, de 4 de Dezembro
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social é suportado por cada município na exata medida da diferença que resultar do tarifário em vigor
aplicável e o resultante da deliberação de adesão à tarifa social. A Tarifa Social proposta pelos Serviços
Municipalizados consiste num desconto de 50% das tarifas fixas de água e saneamento, no valor acumulado
de 4,00€. Em conformidade com a informação recolhida pela DGAL junto da Segurança Social e da
Autoridade Tributária, a deliberação de atribuição do tarifário social abrangerá mais de 5.000 clientes,
representando um encargo anual estimado de aproximadamente 255.000€ para o Município”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor a aplicação da tarifa social para a ano 2021, a
todos os clientes do universo devolvido pela DGAL, cuja elegibilidade é positiva na Segurança Social e na
Autoridade Tributária, que consiste num desconto de 50% das tarifas fixas de água e saneamento, no valor
acumulado de €4,00.
Mais deliberou, remeter a documentação à Assembleia Municipal para aprovação.
4.4. Aplicação de Coima ao Processo Contraordenação n.° 32/2020 Jaime Gonçalves
—

Fernandes
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 a) do n.° 3
do artigo 21.0 e cominada pela alínea c) do n.° 2 do artigo 59°, do Regulamento de Serviço de Gestão de
Resíduos Urbanos e de Higiene e Limpeza Urbana do Município de Castelo Branco, consta a seguinte
proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de
16/11/2020: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
fundamentado na Informação n.° 32/2020, contra o arguido Jaime Gonçalves Fernandes, com morada na
Rua Vale da Raposa, n.° 75, 6000-378 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional,
porquanto: ‘A estes Serviços, foi feita a participação que se descreve: Denúncia. Venho por este meio fazer
a denuncia de um morador vizinho, que ao ver o contentor do lixo não estaria no anterior local, não se dignou
em procurar o mesmo ou outro, tendo depositado o lixo no chão como mostra as fotos. Após verificar hoje
que os sacos estavam rasgados por algum animal, encontrei um papel de assinante da reconquista, o que
denuncia o prevaricador, papel que dei ao condutor do camião da recolha, pois também visualizaram o lixo
e estão inteirados da situação. O que este senhor fez põe em causa a saúde pública, onde piora com o
Ata n.° 34/2020, de 4 de Dezembro

Página 11/21

fc

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
estado que vivemos atualmente, da Pandemia do Covid 19.’ Pela presente, fica V. Ex.a devidamente
notificada, nos termos e para os efeitos do art.° 50° do Dec.- Lei n.° 433/82 de 27 de outubro, do teor da
Participação lavrada por um Munícipe, que junto se anexa, nos termos do qual fica V. Ex,a indiciada da
prática da infração prevista no estipulado na alínea a) do artigo 21 0 do Regulamento anteriormente
mencionado: ‘(...) Regras de deposição. 3

—

A deposição está, ainda, sujeitas às seguintes regras: É

obrigatória a deposição dos resíduos urbanos no interior dos equipamentos para tal destinados, deixando
sempre fechada a respetiva tampa; (...).‘ Esta violação constitui contraordenação, nos termos da alínea c)
do n.° 2 do artigo 59.° do Regulamento atrás mencionado. ‘(...) Constitui contraordenação, punível com
coima de € 250,00 a € 1 500,00, no caso de pessoas singulares, (...) a prática dos seguintes atos ou
omissões por parte dos utilizadores dos serviços: c) A inobservância das regras de deposição diferenciada,
previstas no artigo 21.0 deste Regulamento; (...). Devidamente notificado para o efeito, por carta registada
datada de 19 de outubro de 2020 e rececionada a 22/101/2020, o arguido apresentou a seguinte defesa
escrita: ‘Tenho 70 anos, e como cidadão estou consciente do meu erro, particularmente numa altura em que
um vírus altamente infecioso nos atormenta. Recebi recentemente a vossa carta a informar-me do
aparecimento de lixo doméstico no Chão na Rua. Vale da Raposa, no B° do Valongo, (onde antigamente
estaria localizado um Caixote do lixo), e que em um saco estaria um papel que me identificava como
causador desta situação. Poderia, caso fosse essa a minha personalidade, confirmar que o saco era meu,
mas que eu o teria colocado no contentor e que alguém (ou algo) o poderia ter deslocado, mas não o farei.
Sou uma pessoa Idónea e assumo totalmente o meu erro, no entanto, gostaria de esclarecer, que não seriam
todos sacos meus e no caso de continuar a aparecer mais Lixo no local, nada tem a ver com a minha pessoa,
já que os restantes moradores da zona assim o acham (Erradamente), fazer ‘justiça pelas próprias mãos’,
devido a uma situação que se tenha vindo a passar e a prolongar há algum tempo. Desta forma, e não
querendo prolongar mais esta carta e a ocupar o seu tempo, gostaria que compreendesse que, na
eventualidade de aparecer mais algo no chão, não quero ser responsabilizado pelos mesmos, já que não
sei quem serão os moradores a continuar com esse ato. Mesmo que viesse a saber, provavelmente não iria
conseguir mudar a opinião e ações dos mesmos, já que se devem sentir injustiçados pela alteração da
localização do contentor por apenas vontade de um morador, se nunca ninguém ter sido consultado/ouvido.
Gostaria, se possível, e esperando que compreenda que realmente estou arrependido e que foi um
gesto/ação irracional da minha parte e levado em grupo (pois apenas um saco do lixo seria meu, os restantes
não), mas que reconheço que foi um ato errado, que me fosse atenuado o Valor da Coima, se possível. Sou
reformado e o único sustento de casa, pelo que 250€ é um valor que infelizmente me faz alguma falta no
final do mês. Fico a aguardar por qualquer tipo de resposta da sua parte Dr.a, para saber como deverei
Ata n.° 34/2020, de 4 de Dezembro
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3j/

proceder corretamente, não querendo voltar a infringir qualquer tipo de Lei.’ Assim sendo: 1 Pelo descrito
-

na Informação, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização, o lixo encontrava-se no
chão fora do contador; 2 Aquando da realização do contrato de fornecimento de água, transmitem-se as
-

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

como provados todos os factos constantes do na informação n.° 32/2020. 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. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de € 100,00. Remete-se a presente proposta à
Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao
Conselho de Administração pata 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
notificada: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de
20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82 de 27 de outubro); Em
caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério
Público não se oponham, mediante simples despacho. Castelo Branco, 5 de novembro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Jaime Gonçalves Fernandes, arguido no processo de contraordenação n.° 32/2020, a
coima de € 100,00, prevista na alínea c) do n.° 2 do artigo 59°, por violação da alínea a) do n.° 3 do artigo
21.° do Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e de Higiene e Limpeza Urbana do
Município de Castelo Branco.
Ponto 5— PATRIMÓNIO
5.J. Aquisição Onerosa de Imóvel. Vicente Vaz Mendes
de São Míguel

—

—

Cabeça de Casal da Herança. Cabeço

Ninho do Açor

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 24, de 02/12/2020 (n.° de entrada 1 5965, de
04/12/2020) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, pata a eventual
aquisição do prédio sito em Cabeço de São Miguel

—

Ninho do Açor, inscrito na matriz predial rústica sob o

artigo 330, secção 10, da União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, ao proprietário,
Ata n.° 3412020, de 4 de Dezembro
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Vicente Vaz Mendes

—

Cabeça de Casal de Herança de, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor

de € 5.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a aquisição do prédio sito em Cabeço de São Miguel

-

Ninho do

Açor, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 330, secção 1C, da União das Freguesias de Ninho do
Açor e Sobral do Campo, ao proprietário, Vicente Vaz Mendes Cabeça de Casal de Herança de, livre de
—

quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 5.000,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
5.2. Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco. Preçário de Merchandising

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5852, de 26/11/2020, da Biblioteca Municipal,
propondo a vendo ao público dos seguintes produtos no Centro de Interpretação do Bordado de Castelo
Branco: Ramo com 3 Maciêiras 36x36, € 70,00; Ramo com Pássaro 35x36, € 80,00; Ramo com Cravo
26x39, €40,00; Ramo com Cravo e Bolas (Pequeno), €35,00; Ramo com Cravo e 2 Campânulas 31x47, €
50,00; Passarinho 23x23, €40,00; Passarinho 25x25, € 60,00; Ramos com Cravo 27x38, €45,00; Ramo.s
com Três Cravos 27x31, €50,00; Ramos Pequeno 25x25, €35,00; Almofadão 53x50, €200,00; Marcadores
Livros, €40,00; Bolsas de Cheiro, €40, 00;Máscaras, € 20,00; Guarda Joias, € 110,00; Naperon 78x32, €
125,00; Almofada Menino Jesus Dourada, € 125,00; Almofada Menino Jesus, € 110,00; Almofada Menino
Jesus Pequena, €90,00; Pin Grande, € 17,00; e Pin Pequeno, €14,00.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar os seguintes preços de venda ao público de merchandising do Centro de Interpretação do Bordado
de Castelo Branco: Ramo com 3 Macieiras 36x36, € 70,00; Ramo com Pássaro 35x36, €80,00; Ramo com
Cravo 26x39, € 40,00; Ramo com Cravo e Bolas (Pequeno), € 35,00; Ramo com Cravo e 2 Campânulas
3 1x47, €50,00; Passarinho 23x23, €40,00; Passarinho 25x25, €60,00; Ramos com Cravo 27x38, €45,00;
Ramos com Três Cravos 27x31, € 50,00; Ramos Pequeno 25x25, € 35,00; Almofadão 53x50, € 200,00;
Marcadores Livros, €40,00; Bolsas de Cheiro, €40,00; Máscaras, €20,00; Guarda Joias, €110,00; Naperon
78x32, € 125,00; Almofada Menino Jesus Dourada, €125,00; Almofada Menino Jesus, €110,00; Almofada
Menino Jesus Pequena, €90,00; Pin Grande, € 17,00; e Pin Pequeno, € 14,00.
Ponto 6— CONTABILIDADE
Mapa de Compromissos Assumidos em Novembro de 2020
Ata n.° 3412020, de 4 de Dezembro
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Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, o mapa da Posiçao dos Compromissos (Todos)
no Período de 01/11/2020 a 30/11/2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

7.1. Medidas de Apoio à Comunidade no Âmbito da Pandemia. #CasteloBrancoApoia

Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta de medidas de apoio à comunidade, com vista à
mitigação dos efeitos produzidos pela propagação do Covid-19, que se transcreve: “Considerando que: A
propagação da Covid-19 tem causado vários problemas, ao nível social, económico e de saúde pública; A
Câmara Municipal de Castelo Branco assume um papel de máxima relevância no que diz respeito à
promoção do bem-estar coletivo; A comunidade albicastrense se encontra a passar por sérias dificuldades
financeiras; A propagação da Covid-19 e as alterações quotidianas nas relações pessoais e comerciais
assumem e perspetivam um significativo impacto económico, num quadro de recessão económica
previsível, com consequências óbvias na atividade económica da região e do concelho, nomeadamente,
pelo facto da sua previsão de durabilidade; As medidas de prevenção, levam a uma alteração abrupta no
quotidiano dos nossos munícipes, quer ao nível dos hábitos de consumo quer ao nível da assunção de
despesas com atividades que, entretanto, foram imprevisivelmente interrompidas; Cabe à Câmara garantir,
dentro de um quadro de avaliação e responsabilidade, a coesão económica e social do Concelho; Importa
dar continuidade ao apoio que a Câmara Municipal de Castelo Branco tem vindo a dar às famílias, empresas
e outras instituições, no âmbito da pandemia; Proponho, com vista à mitigação dos efeitos produzidos pela
propagação da Covid-19, implementar as seguintes Medidas Extraordinárias de Apoio à comunidade
Albicastrense, integradas no programa #CasteloBrancoApoia: 1

—

Medidas aprovadas em Reunião de

Câmara: Apoio de 128 mil euros, à ULS, para aquisição de equipamento de desinfeção e de testes rápidos;
Atribuição de um subsídio de 270 mil euros à ACICB para dinamização do comércio local com concursos,
prémios, incentivos à compra e divulgação dos comerciantes e para dinamização do CB.CompraLocal;
Reativação do programa Habitar Castelo Branco, com um valor previsto de 300 mil euros; 2

—

Medidas a

implementar: Aquisição e distribuição de máscaras à população, com investimento previsto de 270.000
euros; Apoio aos alunos do IPCB, com residência fiscal em Castelo Branco, através do pagamento parcial
das propinas do presente ano letivo, prevendo um investimento de 260.000 euros; Reforço da verba para o
programa de distribuição gratuita de medicamentos, prevendo um investimento na ordem de 100.000 euros;
Criação de um apoio à aquisição de equipamentos para esplanadas, prevendo um investimento de 100.000
euros; Atribuição de um subsídio de 200.000 euros à ACICB, para atribuição do Vale Covid a empresas de
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comércio e serviços; Atribuição de um subsídio de 470.000 euros à AEBB para atribuição do Vale Covid a
empresas industriais; Transferência de 90.000 euros à ANTRAL, para apoiar os taxistas do concelho,
pressupondo a divulgação da marca de Castelo Branco ‘Bordar e Receber’, em 2021, a aquisição de serviços
para transporte gratuito de medicamentos e compras para pessoas em isolamento social, pelo período de
três meses (dezembro a fevereiro) e para a entrega gratuita de refeições; Isenção do pagamento de taxas
relativas à utilização do Mercado Municipal de Castelo Branco no primeiro semestre de 2021; Isenção do
pagamento de taxas relativas à utilização do campo da feira

—

Mercado semanal no primeiro semestre de

2021; Isenção de pagamento de utilização de espaço público relativo a esplanadas no primeiro semestre de
2021; Apoio no pagamento dos valores referentes à Atividade de Apoio à Família, no âmbito da Educação
Pré-Escolar do Ensino Público, no 2.° e no 3.° períodos; Isenção de pagamento das refeições aos alunos do
escalão E, no 2.° e 3.° período; Redução em 50% das tarifas fixas de água, saneamento e resíduos, na
fatura da água, ao comércio serviços e indústria, pelo período de três meses (faturação relativa ao mês de
dezembro, janeiro e fevereiro). Aquisição de mais equipamentos preventivos para as escolas; Compra de
mais equipamentos para medição de temperatura em espaços municipais; Reativação de bandas largas,
para alunos com essa necessidade, no 2.° e no 3.° período; Criação da Fábrica do Jovem Empreendedor
online; Reforço da linha de apoio psicológico; Mediação da linhã de apoio de compras e medicamentos;
Reativar o programa Habitar Castelo Branco Solidário; Dar continuidade ao apoio a famílias carenciadas
através da Cáritas Interparoquial de Castelo Branco; Dinamização do Centro de Recursos Covid-19. Paços
do Município, 2 de dezembro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implementação das seguintes medidas de
apoio à comunidade albicastrense, integradas no programa #CasteloBrancoApoia, com vista à mitigação
dos efeitos produzidos pela propagação da Covid-1 9: 1

—

Medidas aprovadas em Reunião de Câmara: Apoio

de 128 mil euros, à ULS, para aquisição de equipamento de desinfeção e de testes rápidos; Atribuição de
um subsídio de 270 mil euros à ACICB para dinamização do comércio local com concursos, prémios,
incentivos à compra e divulgação dos comerciantes e para dinamização do CB.CompraLocal; Reativação
do programa Habitar Castelo Branco, com um valor previsto de 300 mil euros; 2

—

Medidas a implementar:

Aquisição e distribuição de máscaras à população, com investimento previsto de 270.000 euros; Apoio aos
alunos do IPCB, com residência fiscal em Castelo Branco, através do pagamento parcial das propinas do
presente ano letivo, prevendo um investimento de 260.000 euros; Reforço da verba para o programa de
distribuição gratuita de medicamentos, prevendo um investimento na ordem de 100.000 euros; Criação de
um apoio à aquisição de equipamentos para esplanadas, prevendo um investimento de 100.000 euros;
Atribuição de um subsídio de 200.000 euros à ACICB, para atribuição do Vale Covid a empresas de comércio
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e serviços; Atribuição de um subsídio de 470.000 euros à AEBB pata atribuição do Vale Covid a empresa
industriais; Transferência de 90.000 euros à ANTRAL, para apoiar os taxistas do concelho, pressupondo a
divulgação da marca de Castelo Branco ‘Bordar e Receber’, em 2021, a aquisição de serviços para
transporte gratuito de medicamentos e compras para pessoas em isolamento social, pelo período de três
meses (dezembro a fevereiro) e para a entrega gratuita de refeições; Isenção do pagamento de taxas
relativas à utilização do Mercado Municipal de Castelo Branco no primeiro semestre de 2021; Isenção do
pagamento de taxas relativas à utilização do campo da feira

—

Mercado semanal no primeiro semestre de

2021; Isenção de pagamento de utilização de espaço público relativo a esplanadas no primeiro semestre de
2021; Apoio no pagamento dos valores referentes à Atividade de Apoio à Família, no âmbito da Educação
Pré-Escolar do Ensino Público, no 2.° e no 3.° períodos; Isenção de pagamento das refeições aos alunos do
escalão B, no 2.° e 3.° período; Redução em 50% das tarifas fixas de água, saneamento e resíduos, na
fatura da água, ao comércio serviços e indústria, pelo período de três meses (faturação relativa ao mês de
dezembro, janeiro e fevereiro). Aquisição de mais equipamentos preventivos para as escolas; Compra de
mais equipamentos para medição de temperatura em espaços municipais; Reativação de bandas largas,
para alunos com essa necessidade, no 2.° e no 3.° período; Criação da Fábrica do Jovem Empreendedor
online; Reforço da linha de apoio psicológico; Mediação da linha de apoio de compras e medicamentos;
Reativar o programa Habitar Castelo Branco Solidário; Dar continuidade ao apoio a famílias carenciadas
através da Cáritas Interparoquial de Castelo Branco; Dinamização do Centro de Recursos Covid-19.
Mais deliberou, que a presente proposta produza efeitos imediatos e remeter o documento à Assembleia
Municipal para aprovação.
7.2. Proposta de Regulamento Programa deApoio àAquisição de Bicicleta no Município de

Castelo Branco PAAB1
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a Proposta de Regulamento Programa de Apoio à Aquisição de
Bicicleta no Município de Castelo Branco PAABi que tem por objetivo a atribuição de apoios financeiros à
—

aquisição de bicicletas convencionais, elétricas ou não, bicicletas de carga (vulgarmente designadas por
cargo-bíkes) assistidas eletricamente e bicicletas adaptadas, elétricas ou não, para uso pessoal dos
beneficiários, visando fomentar a utilização da bicicleta como meio de transporte quotidiano no concelho de
Castelo Branco. O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata
identificado como documentação n.° 3.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o regulamento Programa deApoio àAquísição de
Bicicleta no Município de Castelo Branco PAAB1 que tem por objetivo a atribuição de apoios financeiros à
—
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aquisição de bicicletas convencionais, elétricas ou não, bicicletas de carga (vulgarmente designadas porcargo
bíkes) assistidas eletricamente e bicicletas adaptadas, elétricas ou não, para uso pessoal dos beneficiários,
visandofomentara utilização da bicicleta como meio de transporte quotidiano no concelho de Castelo Branco.
Mais deliberou, remeter o regulamento à Assembleia Municipal para aprovação.
7.3. ProtocoloCelebradocomaAutoTransportes do Fundão, SA.Aquisição de Passes Escolares
para os Alunos do Ensino Básico e Secundário

—

Prorrogação

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5918, de 03/12/2020, do Senhor Vice-Presidente,
com o seguinte texto que se transcreve: “Considerando que o Município e a ATF

—

Auto Transportes do

Fundão, SA, celebraram no dia 29/11/2019 um Contrato do Serviço Público de Transportes de Passageiros
Municipal do Município de Castelo Branco

—

Lote 2 (o ‘Contrato’); Considerando que o Município, a ATF

—

Auto Transportes do Fundão, SA e os quatro Agrupamentos de Escolas do Concelho celebraram no dia
02/01/2020, protocolo sobre a aquisição de passes de assinatura mensal para os alunos dos ensinos básico
e secundário (o ‘Protocolo’); Considerando que o Contrato e o Protocolo têm uma vigência de 10 meses,
terminando ambos em 31 de outubro de 2020; Considerando que, por deliberação da Câmara Municipal,
aprovada em 30/10/2020, foi autorizada a prorrogação do Contrato de serviço público de transporte de
passageiros, de forma a assegurar a continuidade e ininterruptibilidade dos serviços de transporte público
de passageiros contratualizados pelo Primeiro Outorgante; Considerando que o ponto 2 da secção VII do
Protocolo prevê que ‘no caso de ser necessário assegurar o transporte escolar para além do prazo de
vigência do Protocolo, poderá o mesmo ser prorrogado pelo período estritamente necessário, desde que o
Operador mantenha a exploração da rede de serviço público de transporte de passageiros, dentro das
condições estipuladas pela Lei n.° 52/2015, de 9 de junho e pelo Regulamento CE 1370/2007, de 23 de
outubro’. Pelo exposto, propõe-se que: 1. O protocolo entre o município de Castelo Branco, a Auto
Transportes do Fundão, SA e os quatro Agrupamentos de Escolas do Concelho, sobre a aquisição de passes
de assinatura mensal para os alunos dos ensinos básico e secundário, enquadrado no âmbito da
contratualização do serviço público de transportes de passageiros municipal do município de Castelo Branco
(o ‘Protocolo’) seja prorrogado até ao final do ano letivo 2020/21 (31 de julho de 2021). 2. A prorrogação do
Protocolo será suportada por conta das verbas inscritas no orçamento do Município, no valor de 60.000,00
€

+

IVA à taxa legal em vigor de 6% (7.500,00 €

+

IVA por cada um dos 8 meses escolares de execução do

Protocolo)”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que o protocolo celebrado com a Auto
Transportes do Fundão, SA e os quatro Agrupamentos de Escolas do Concelho, sobre a aquisição de passes
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de assinatura mensal para os alunos dos ensinos básico e secundário, enquadrado no âmbito da
contratualização do serviço público de transportes de passageiros municipal do município de Castelo Branco
seja prorrogado até ao final do ano letivo 2020/21 (31 de julho de 2021).
Mais deliberou que a prorrogação do protocolo será suportada por conta das verbas inscritas no
orçamento do Município, no valor de 60.000,00 €

+

IVA à taxa legal em vigor de 6% (7.500,00 €

+

IVA por

cada um dos 8 meses escolares de execução do protocolo).
7.4. Serviços Adicionais ao Contrato n.° 3912020, Relativo ao Serviço Público de Transporte de
Passageiros Municipal dõ Município de Castelo Branco, Celebrado entre o Município e a
Rodoviária da Beira Interior, SA
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5905, de 02/12/2020, do Senhor Vice-Presidente,
com o seguinte texto que se transcreve: “Considerando que o município de Castelo Branco celebrou no dia
18 de março de 2020 com a sociedade Rodoviária da Beira Interior, SA na sequência de procedimento de
concurso público, o contrato de serviço público de transporte de passageiros municipal do município de
Castelo Branco

—

Serviço Urbano e Municipal, com o prazo de 300 dias (o ‘Contrato’); Considerando que

durante a execução do Contrato foram decretados o estado de emergência e de calamidade, com
fundamento na situação pandémica originada pelo vírus SARS-CoV-2, admitindo-se que tal situação se
mantenha durante os próximos meses; Considerando que as medidas de proteção de saúde pública
emanadas da Direção-Geral de Saúde determinam imposições de limitação da lotação e ajustamentos à
operação de transporte público de passageiros, designadamente, redução de níveis de utilização e forma
de acesso aos veículos, com vista a garantir a segurança de utilizadores e trabalhadores; Considerando que
se tem assistido a um retomar progressivo da atividade económica, mantendo-se, contudo, as causas e
condições de alteração do regular funcionamento da vida em sociedade, nomeadamente com limitações à
prática de atos sociais e de lazer, as restrições à lotação dos veículos e as limitações e orientações de saúde
pública impostas ao funcionamento dos Agrupamentos Escolares; Considerando que com o retomar
progressivo da atividade económica e com o desenrolar do ano letivo 2020/2 1 se verifica a necessidade de
reposição e reforço dos seiços de transporte público, sendo que para assegurar o transporte dos alunos
na rede regular de transportes públicos em condições que assegurem a proteção da saúde pública, nos
termos das regras relativas á lotação máxima de veículos de transporte público de passageiros, existe a
necessidade de realização de desdobramento de serviços e/ou o reforço de horários; Considerando que,
face ao exposto, é necessário recorrer à contratualização de reforços de oferta de serviços de transporte
público que visem assegurar as necessidades de mobilidade face às alterações dos horários escolares do
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ano letivo 2020/21, não sendo possível precisar quando a retoma da vida em sociedade e da atividade
económica permitirá retornar ao normal funcionamento dos agrupamentos escolares e a operação sem
restrições dos serviços de transporte público regular. Nestes termos, propõe-se: 1. Proceder à realização
de serviços adicionais, nos termos da Proposta de Aditamento anexa à presente informação, com vista ao
reforço da oferta de serviços de transporte e à definição das correspondentes compensações pelo
cumprimento de obrigações de serviço público, uma vez que se trata de serviços complementares
resultantes de circunstâncias imprevisíveis, no caso concreto e tal como fundamentado, no ajustamento da
frequência dos circuitos e/ou da alteração do horário dos mesmos, por força da Pandemia Covid-19 e que,
por não poderem ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes
graves, que impliquem um aumento considerável de custos e ainda que, o preço desses serviços, que
importa num custo estimado de 44.455,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (6%), até ao final do
respetivo contrato, não excedendo 40% do preço contratual”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização de Serviços Adicionais ao
Contrato n.° 39/2020, Relativo ao Serviço Público de Transporte de Passageiro Municipal do Município de
Castelo Branco, Celebrado entre o Município e a Rodoviária da Beira Interior, SA, com vista ao reforço da
oferta de serviços de transporte e à definição das correspondentes compensações pelo cumprimento de
obrigações de serviço público, uma vez que se trata de serviços complementares resultantes de
circunstâncias imprevisíveis, no caso concreto e tal como fundamentado, no ajustamento da frequência dos
circuitos e/ou da alteração do horário dos mesmos, por força da Pandemia Covid-1 9 e que, por não poderem
ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves, que impliquem
um aumento considerável de custos e ainda que, o preço desses serviços, que importa num custo estimado
de 44.455,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (6%), até ao final do respetivo contrato, não
excedendo 40% do preço contratual.
7.5. Designação de Vereador a Meio-Tempo. Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista

Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, o Despacho n.° 69/2020, de 26/11/2020 que
se transcreve: “No uso da competência que me é conferida pelo disposto nos n.°s 3 e 4 do artigo 58.° da Lei
n.° 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, determino que a atual Vereadora, Mana José
Barata Baptista a exercer funções como Vereadora a Tempo Inteiro, passe ao regime de Meio-Tempo com
efeitos a partir de 1 de dezembro de 2020. Paços do Município de Castelo Branco, 26 de novembro de
2020”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Ponto 8

—

DIÁRIo DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente, foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 3 de dezembro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€38.371.161,98
€4.699,67

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

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

E, não havendo mais assuntos a tratar pelo Senhor Presidente, foi encerrada a reunião, eram 9 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente

que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,

Francisco José Alveirinho Correia, que, a.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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