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ATA N.°1O
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil dezoito, no Salão Nobre dos Paços do Municipio, a Câmara
Municipal reuniu publicamente por convocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor Presidente Luis
Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves e
os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da
Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral1 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 deu início ao período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores

Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra o Senhor Vice-presidente: “Bom dia Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Comunicação Social e Albicastrenses presentes. Quero focar dois aspetos reveladores do dinamismo do
nosso concelho. Um deles refere-se à Feira de Apoio Social ln, da organização da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, que vai na sua terceira edição e, mais uma vez, é refletora da
proatividade das instituições do nosso concelho. Tem sido uma marca social das nossas instituições
uma partilha constante de tudo o que se faz de excelência, no âmbito da solidariedade social e não só
que acarinham as nossas crianças, os nossos idosos.

—

—,

É uma partilha de afetos e, acima de tudo, de uma

realidade que é, também, uma marca e um exemplo para todas as regiões do nosso país Eu quero dizervos que

—

conhecedor como sou, desde há algumas décadas, daquilo que de solidariedade social se faz

pelo nosso pais

—,

Castelo Branco é talvez dos melhores concelhos que nós temos, nesta realidade, a

nível nacional. Também se faz aqui uma coisa que é predominante: a inovação sociaL

É necessário

estarmos atentos a algumas coisas que se fazem fora da nossa região e, na nossa região, porque também
somos exemplo para outras regiões, o que nos enche de orgulho, pois salienta aquilo que nós fazemos
com excelência e qualidade. Esta III Edição da Feira Social In é reveladora, ainda, de uma outra
sintomática: do estigma que nos compromete a todos os voluntários que em redor das instituições
particulares de solidariedade social e que realizam um trabalho profícuo, sem receber nada em troca a não
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ser o carinho que nos é devolvido pelos nosso idosos e crianças. É importante reter isso em todos nós.
Hoje, a Feira Social In é um evento que é uma marca da nossa cidade e do nosso concelho e que as
nossas instituições, como djsse, em jeito de conclusão, estão bem patentes naquel expositor de
excelência e de qualidade. Aproveito para desejar á Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento,

mais uma vez, como ontem foi referido, quer pelo Senhor Presidente da Câmara, quer pelo Senhor
Ministro e isso, também, foi focado ontem nas palavras do Senhor Presidente da Câmara e do Senhor
Ministro

—

que amiudadas vezes tem vindo ao nosso concelho, sempre para constatar o que de bom se

faz, ele é sempre bem-vindo ao nosso concelho, sente-se bem cá, porque também é verdade e ontem
verificaram isso

—,

também quero desejar á Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, os

excelentes parabéns pelos seus vinte anos de existência. O segundo aspeto tem a ver com a inauguração
do hangar e da torre de controlo do aeródromo de Castelo Branco. Estão ali a concentração, a economia
de meios e, mais uma vez, uma visão estratégica de desenvolvimento e concretizações da Câmara
Municipal de Castelo Branco que ao longo destes anos a esta parte, tem tomado, mais uma vez, a
iniciativa com visão daquilo que pode ser e é hoje uma das maiores e melhores infraestruturas que nós
temos no nosso país. Não sou eu que digo, mas as pessoas que nos comprometem, as pessoas
certificadas e avalizadas para tal, como sejam: as entidades aeronáuticas do nosso país, quer no âmbito
da Força Aérea, quer no âmbito da Autoridade Nacional de Aeronáutica Civil. E, mais uma vez, isso enche
de orgulho a cidade, os municipes, a Câmara Municipal por todo o papel preponderante que tem tomado
na nossa cidade. Referi economia de meios, porque aquela concentração que está ali, é multifacetada,
multidisciplinar e, mais uma vez, salientada, por todos os que dela dispõem, como uma infraestrutura que
reúne condições de exceléncia. Tem sido utilizada, quer pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer
pelos bombeiros e pelas Forças Armadas, em particular pelo Exército e pela Força Aérea. Todos são
unãnimes. Está ali uma iníraestrutura de topo. Era uma ambição de muitos da nossa cidade, Foi feliz a
escolha do dia da inauguração da torre de controlo e do hangar pelo Senhor Presidente da Câmara,
porque escolheu mais uma vez um aniversário: o aniversário dos vinte e cinco anos do Aeroclube de
Castelo Branco a quem, mais uma vez, reitero os parabéns a esta associação que tem sido, ao longo
destes anos, a resiliente muto própria do que é ser da nossa região, da nossa cidade e ser albicastrense.
Era isto que eu tinha para dizer, Senhor Presidente, Senhores Vereadores.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Senhores Funcionários da Autarquia. Senhores Jornalistas. Demais presentes. Eu
trago aqui alguns temas, algumas abordagens dos municipes que chegaram á vereação do PSD, sobre
algumas situações que existem na cidade. O primeiro tema está relacionado com o Parque da Cidade,
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i nomeadamente, com uma infraestrutura que existe ali, o bar, que está fechado há algum tempo. Quero

questionar o Senhor Presidente se existe alguma solução para o reativar. Acho que é uma infraestrutura
que pode dar supode ao Parque da Cidade. O outro tema que nos chegou, está relacionado com uma
associação que se chama Grupo de Intervenção RecreaUva da Quinta das Pedras (GIRQP). Segundo o
que nos foi dado conhecimento, teve alguns apoios camarários e da Junta de Freguesia, no passado e
tem algum espólio. O que nos estão a questionar é se o Senhor Presidente sabe o que é que é feito deste
espólio. Por fim, o edifício atual da Guarda Nacional Republicana. Eu não sei se este edifício foi feito pela
autarquia, se a obra foi fiscalizada pela autarquia, ou pela tutela, mas tem dois pisos e não tem um
elevador ou um WC para pessoas com capacidade reduzida, Se a obra foi feita ou fiscalizada pela
autarquia, a pergunta que deixo é se não deveria ter havido aquele cuidado. Caso contrário, deixo a
sugestão, para que o Executivo faça uma sugestão á tutela para rever esta situação. Para já é só isto.
Obrigado, Senhor presidente.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia. Cumprimento o Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal. Um cumprimento extensivo a todos os Senhores Vereadores. Um
cumprimento, também muito especial, para com os Técnicos deste Município, para com os concidadãos
presentes e para com a Comunicação Social. Dito isto, gostaria de fazer menção a um aspeto que eu
tenho como da maior relevância. O nosso discurso politico deve ser alicerçado em dados que sejam
credíveis, que sejam fidedignos e que, de alguma forma, esses mesmos dados nos possam traduzir aquilo
que é a governação de um Municipio, nomeadamente, a sua boa ou má governação. Mas, também,
devem refletir aquilo que são as condiçôes de vida dos nossos concidadãos. Trazer estes dados para o
debate público, eu acho que é, de alguma forma, conferir solidez e seriedade aos nossos argumentos.
Para além de suscitarem o debate, devem também servir de reflexão e de análise para todos nós, aqueles
que estão no exercicio do poder, mas, também, aqueles que estão na oposição, por forma a que todos
possamos retirar as devidas ilações. Poder, a partir desses dados, recentrar, se for caso disso, ou afinar
estratégias de âmbito nacional ou local, neste caso de âmbito local. Redefinir ou consolidar opções
politicas tomadas no passado e no presente, sobretudo, pensando no futuro. Este meu enquadramento,
acerca da questão da seriedade dos dados e do debate público, que deve ser feito em torno dele, vem a
propósito de um estudo recentemente publicado por uma empresa de consultadoria, que está e trabalha
em diversos países do mundo inteiro. É uma empresa de consultadoria de referência e que, da há uns
anos a esta parte, não muitos, tem feito um estudo sistemático, anual, sobre o posicionamento dos
municípios no contexto nacional. Como digo, a empresa é a Bloom Consulting Internacional, citada pelos
mais diferentes meios de comunicação social internacionais e este estudo que publica anualmente é
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também um estudo que, normalmente, merece sempre referências na comunicação social internacional e,
em particular, na comunicação social de âmbito nacional. A formula para elaborar este estudo incide em
cinco tems que são apresentados, para o cidadão comum, em três grandes dimensões. Essas dimensões
são: O Negociar, que tem a ver com toda a questão em torno dos investimentos que são feitos no
Município; O Visitar, que trabalha os dados relacionados com o setor do turismo; e, finalmente, O Viver,
que é a capacidade que o Municipio tem de fixar, mas também de atrair, o talento. A análise pode ser
incómoda para alguns, mas os critérios são exatamente os mesmos para todos. Há um outro dado que eu
acho que merece ser referenciado: é que estes mesmos elementos têm-se mantido e não têm sido
alterados ao longo deste tempo. Pois muito bem, o que é que está a acontecer com Castelo Branco? Eu
tenho aqui comigo um gráfico que se reporta aos estudos que foram efetuados pela Bloom Consulting
desde o ano 2014 até 2017. Em 2014, o Município de Castelo Branco posicionava-se no vigésimo quinto
lugar a nTvel nacional, em 2015, desceu seis lugares e posicionou-se no thgésimo primeiro, em 2016,
posicionou-se no trigésimo sexto e, finalmente, agora tivemos conhecimento, referente ao ano 2017, que
Castelo Branco perde seis posições e passa para o quadragésimo segundo lugar. Podemos desvalorizá
lo, mas este é um estudo que vários Municípios levam em linha de conta, porque é objetivo, rigoroso e
feito por técnicos altamente qualificados. Este deve conduzir-nos a um debate sério para o qual todos,
mesmo todos, estamos convocados a participar. Nesta circunstância, eu sinto-me na obrigação de
questionar o Senhor Presidente, em função destas descidas que o Município tem tido: para onde é que
nos estão a levar as decisões, nomeadamente, as de âmbito local? Estamos menos competitivos, isso é
obvio... E eu faço a pergunta: porquê? Estamos menos atrativos, isso é obvio.,. E eu faço a pergunta:
porquê? Estamos a ter menos capacidade de atrair e fixar talento, isso é obvio... Porquê? Hoje
oferecemos menos futuro aos nossos jovens que ontem. Hoje temos menos esperança e oportunidades
para o nosso futuro coletivo que ontem. Nestes estudos em particular não existem tendéncias, Infelizmente
só existe um sentido para Castelo Branco. E esse sentido é um senfido único, é o sentido da descida,
sempre, sistematicamente, a descer. É certo que continuamos com festa, eu diria até que com muita festa,
no concelho de Castelo Branco. E não é que a festa não seja importante, porque ela faz parte das nossas
vidas. Mas o que a festa não pode ser é o principio e o fim de uma política local. Vivemos
permanentemente em festa, mas infelizmente estamos cada vez mais pobres, estamos cada vez menos
atrativos, menos competitivos, num contexto global e, em particular, num contexto nacional. Insisto: em
quatro anos passamos da vigésima quinta posição para o quadragésimo segundo lugar. Não nos
conformamos com esta realidade, ambicionamos, claramente, muito mais para Castelo Branco,
acreditamos nos albicastrenses, acreditamos que eles têm muitas qualidades, muitas capacidades, que
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podem e devem ser alavancadas. Os albicastrenses merecem, claramente, mais. Precisamos de uma
nova estratégia mais focada nas pessoas e, sobretudo, precisamos de uma nova atitude, de uma liderança
muito mais proativa. Senhor Presidente, o pior que nos pode acontecer é o futuro bater à nossa porta e
não estarmos preparados para o receber. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente interpelou o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Só para complementar a sua
intervenção, gostava que me explicasse quais os critérios desse estudo, como é que ele é feito, se faz
favor e qual é a posição de Castelo Branco relativamente à região centro e ao distrito.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida respondeu: “A posição de Castelo Branco, no que diz respeito à
região centro é, tanto quanto a minha memória recorda, a oitava posição. Sendo certo que também aqui
perdeu posição. O municipio de Nazaré que estava atrás de nós, agora já nos ultrapassou. E no contexto
do distrito, também já se vislumbra, infehzmente, qua a muito breve trecho há um concelho que nos vai
ultrapassar e que estava muito atrás de nós, porque é aquele que se posiciona imediatamente logo a
seguir, que é a Covilhã. O Fundão também já começa a aparecer. O que significa que, quem fizer uma
análise atenta deste estudo, irá verificar o seguinte: Castelo Branco, no contexto nacional, desceu muitas
posições; no contexto regional, perdeu; e, no contexto distrital, ainda mantém a liderança, mas essa
liderança já se vislumbra, a breve trecho, que provavelmente será ultrapassada, porque a Covilhã e o
Fundão, particularmente estes dois municípios, têm vindo a subir de forma sistemática e consistente.”
O Senhor Presidente insistiu: “Explique-me só como é que é feito o estudo, quais são os critérios...
Desculpe-me, mas eu ainda não percebi isso.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida prosseguiu: “Tenho todo o gosto em poder explicar, tanto quanto
eu sei, porque li o estudo com atenção. Os critérios são apresentados com base em três grandes
dimensões que têm a ver com negócios (tem a ver com a dimensão do investimento que é feito)... E não é
por acaso que nós, para o ano 2018, temos um conjunto de investimentos alargados do mundo
empresarial que já estão a ser feitos, projetados, já estão no terreno, para um conjunto de cidades e de
concelhos que estão exatamente nas mesmas circunstâncias que Castelo Branco, isto é, estão no interior
do país. São investimento avultados em áreas muito distintas e que criarão postos de trabalho em número
muito significativo. Aliás, ainda ontem mesmo, tivemos conhecimento de mais um invesUmento no
concelho da Covilhã, que não é um concelho de somenos importância, é de um fabricante de joias da
Montblanc e da Louis Vuiflon, que se vai instalar na Covilhã e fazer um investimento global de cinco
milhões de euros, o que se irá traduzir em cerca de mais duzentos postos de trabalho. Isto, ainda ontem,
veio a público. Quem diz na Covilhã, diz em outros concelhos: no concelho do Fundão irá ser inaugurado
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brevemente, no Convento de Santo Antônio, um hotel de charme; em Oliveira do Hospital, está a ser feito
um investimento muito significativo, na área da floresta; em Beja há uma grande empresa agroalimentar
que está a fazer investimento significativo

a criar postos de trabalho; em Bragança há um investiment

muito significativo no setor automóvel; na Guarda, foi anunciado, muito recentemente pelo Senhor
Presidente, um investimento, também, na área tecnológica do setor automóvel; e, portanto, há um
conjunto de investimentos e este é o primeiro item do estudo, que tem ver com o investimento que é feito
—

no município e que cria postos de trabalho qualificados. O segundo item tem a ver com o trabalho que é
feito por parte desta empresa de consultadoria com todos os dados relacionados com o setor do turismo:
desde as receitas, as dormidas, o número de dias que os hôspedes ficam nesse mesmo municipio... E,
finalmente, há uma terceira dimensão, O Viver, que tem a ver com a qualidade de vida de um município,
tem a ver com a capacidade que o município tem para atrair e fixar jovens quadros. São estas as três
dimensões, é um estudo sobejamente conhecido e, Senhor Presidente, aconselho-o vivamente a lê-lo
porque eu penso que também merecerá, seguramente, a sua reflexão.”
O Senhor Presidente: “Senhor Vereador, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, mas continuo a
não entender. Então, o estudo vai fazer os cálculos dos investimento e o somatório dos investimentos e
dos postos de trabalho... É isso que o estudo faz, para chegar a essa conclusão?”
O Senhor Vereador Carlos Almeida retorquiu: “Há três dimensões. Eu já expliquei e o estudo está
disponivel na internet e, portanto, lanço-lhe o desafio de o consultar, está bem? É, efetivamente, um
estudo importante e, seguramente, o Senhor acompanhou, no passado, esse mesmo estudo... Aliás,
quando Castelo Branco teve a vigésima quinta posição, em 2014, recordo-me perfeitamente desse estudo
ter tido muito impacto, até sobre um ponto de vista da comunicação social local. Na altura foi muito
elogiado. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente continuou: “Sim, Senhor Vereador. Hoje o Senhor fez a prova, mais uma vez,
daquilo que ê a sua capacidade de demagogia) porque não percebe) nem sabe a fundo como as coisas
são feitas. O Senhor hoje faz uma intervenção à volta de um estudo da Bloom Consuiting, que todos nós
conhecemos, mas não faz a mínima ideia em que base em que é feito esse estudo. A explicação sobre os
critérios e de como é feito o estudo, está completamente fora daquela que é a realidade do estudo. A base
desse trabalho não tem nada a ver com aquilo que o Senhor ainda agora afirmou. O Senhor teve a
capacidade de falar sobre um estudo, um trabalho que é apresentado todos os anos e não conhece a
base e a forma como ele é feito e, portanto, tira as conclusões que entende e quer, fazendo uma completa
tese de demagogia e, na verdade, chegamos à conclusão de que não tem conhecimento sobre a essência
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do estudo que falou e que serviu para o Senhor falar aqui durante não sei quantos minutos. Só lhe quero
dizer isto, mas depois voltarei a esse tema.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Alexandra Soares: “Senhor Presidente, muito bom
dia. Colegas Vereadores, muito bom dia. Restantes colegas da mesa, Comunicação Social e restantes
presentes, muito bom dia a todos. Quero começar por apresentar-vos uma iniciativa que a Câmara
Municipal tem levado a cabo, já fez duas edições e que é o evento Portas Abertas Empresas de Castelo
—

Branco. Um evento de ligação aos empresários, não é uma festa. É um evento em que os empresários
abrem as suas portas aos outros empresários, em que apresentam o excelente trabalho que têm vindo a
fazer, em que acabam por estabelecer relações de complementaridade entre si, muitas vezes ao nivel do
negócio e que nos permite, também, sentir as empresas de uma forma diferente. Porque se não
conhecermos as empresas, quando falamos delas, a nossa base de sustentabilidade é relativa. Portanto, é
importante ir-mos às empresas, conhecê-las, saber o trabalho de excelência que levam a cabo, depois
sim, falar delas e do nome que elas levam além fronteiras na divulgação das empresas e dos produtos de
Castelo Branco. Esta iniciativa é para continuar. Tem uma periodicidade mensal e a práxima visita vai ser
á empresa Mecalbi

—

Actividades de Engenharia, Unipessoal, Lda, também uma empresa de sucesso, de

reconhecido valor, no próximo dia vinte e sete. Quero também aqui referir-vos o apoio, ao nível da
dimensão económica, este Município tem dado às empresas de Castelo Branco. Posso dizer-vos que um
dos setores que, efetivamente, tem sido apoiado por este Município é o setor agroalimentar. Gostada de
perguntar se sabem onde é que estiveram os produtos agroalimentares de excelência das empresas do
concelho de Castelo Branco. Regressam hoje a Castelo Branco, depois de estarem numa das maiores
feiras alimentares que temos na Europa: a Alimentária Barcelona. Com o apoio do Município de Castelo
Branco ás empresas, várias iniciaram já o seu processo de internacionalização, aumentaram o seu volume
de negócios e os valores de exportação. Esta é uma forma de vender o concelho de Castelo Branco lá
fora. É uma forma de fazer passar a excelência dos produtos que temos por este mundo fora. As
empresas de Castelo Branco têm melhorado, quer em termos do seu volume de negócios, quer em termos
do total de exportações e, porque ainda não temos dados de 2017, eu tenho algumas dúvidas quando o
Senhor Vereador refere aqui esta componente do Negociar Investimentos, parece-me que estará focada
nos novos investimentos apenas, porque se olharmos para a parte relativa às vendas e às exportações,
ainda não temos valores de 2017. Naquilo que diz respeito aos anos de 2015

—

2016 houve um

incremento, quer ao nível do volume de negócio das empresas do concelho de Castelo Branco, que ao
nivel do total de exportações, com um aumento de cerca de 11%. Nestas coisas, o caminho faz-se
caminhando, não é de forma leviana, mas sim de uma forma consistente e é esse caminho que Castelo
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Branco está a fazer. Nestas coisas também depende de como é que está a nossa lente: quando olhamos
para o copo ele pode estar meio cheio ou pode estar meio vazio, mas também pode estar meio cheio e
vemo-lo totalmente vazio. Isto eu tenho pena. Quero tocar num outro ponto que tem Ø ver com uma ação que
o Município levou agora a cabo, que é a participação na feira Smart Cities, em Lisboa. Quem teve
oportunidade de por lá passar posso referir-vos que havia uma mostra, porque vários municípios estavam
—

presentes, nem todos dos territórios de baixa densidade

—,

pôde ver o papel e o relevo que existiu,

associado à presença de Castelo Branco neste certame e às empresas que acompanham esta temática
das Smaft Cities. Castelo Branco não está indiferente a este tema, está a fazer um trabalho, está atenta à
transformação tecnológica, tem uma estratégia sustentada forte, de forma a acompanhar esta mudança de
paradigma das cidades inteligentes. Um outro tema que eu quero focartem a ver com o Centro de Empresas
Inovadoras (CEI). O Senhor Vereador já referiu hoje, aqui, os vários investimentos que se estão a levar a
cabo aqui nas regiôes à volta. No artigo que o Senhor publicou na comunicação social refere, também, a
questão do empreendedorismo e cita um estudo. Antes de me referir ao estudo, o que eu quero dizer aqui,
refente ao CEI, é que é uma dinâmica amplamente apoiada pelo Município de Castelo Branco, tem, neste
momento, cinquenta e seis projetos de empreendedorismo, dos quais, trinta e cinco, em incubação física e
vinte e um, em incubação virtual. Tem uma percentagem de 85% de ocupação, é um projeto que, neste
momento, continua a crescer e, posso dizer, que os empreendedores que fazem parte desta casa estão a
aumentar em termos de recursos humanos. Os gabinetes tipo que temos nesta incubadora já são, em
termos de dimensão, curtos para o crescimento das empresas que estão no CEI. Precisam de mais
espaço. Posso dizer-vos, também, que nestas empresas existem postos qualificados, porque temos uma
empresa no CEI que contratou, nos últimos meses, trés engenheiros mecânicos de Lisboa. Portanto, existem
postos qualificados no CEI. Em termos de números, são cerca de setenta e três, as pessoas ligadas a
estes projetos de incubação, à data de dezembro de 2017. Face ao incremento que já se verificou este
ano, devemos estar muito perto dos cem recursos humanos em torno destes projetos de incubação. O CEI
está bem e recomenda-se. Agora pegava aqui neste estudo. O Senhor Vereador citou aqui um estudo e,
quando referiu um outro estudo há pouco, começou por dizer que é essencial trabalharmos com dados
credíveis e fidedignos, para uma boa ou má governação. Senhor Vereador, estamos completamente de
acordo. Mas, neste estudo
para o ler

—,

—

eu confesso que não o conhecia, agradeço-lhe imenso, pois fui procurá-lo

o Estudo de Benchmarking e Boas Práticas. Este estudo, o Senhor Vereador refere aqui, faz

uma alusão à listagem das incubadoras com particular interesse do interior do país. Eu quero perguntar ao
Senhor Vereador: sabe quais são os critérios que serviram de base às incubadoras que estão aqui neste
estudo? Eu sei, mas eu quero perguntar ao Senhor Vereador se sabe. O Senhor Vereador refere um
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conjunto de dez incubadoras, em territórios de baixa densidade, que são consideradas relevantes e que o
CEI não está nesta lista. Eu volto a reforçar a pergunta: sabe como é que foram consideradas estas dez,
em que universo, de que amostra é que estamos a falar e quão credivis, fidedignos são estes dados,
para os apresentar aqui no seu conteúdo como sendo um estudo relevante que lhe permita dizer que
Castelo Branco não consta e, portanto, isso é uma coisa menos boa? Dizer-vos ainda que eu li o estudo e
existe á uma nota que diz que é possível identificar o número de incubadoras que atuam no apoio ao
empreendedorismo. Pronto, efetivamente o CEI não está, mas o Senhor Vereador já nos vai explicar como
é que isto foi considerado. Também vi uma nota, que achei curiosa, relativamente aos dados deste estudo:
uma das fontes que consta como bibliografia utilizada neste estudo, é um outro relatório final intitulado
Territórios de Baixa Densidade e Elevado Potencial, que foi elaborado pelo Partido Social Democrata. Fico
a aguardar as respostas do Senhor Vereador.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Pio: ‘Bom dia Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores, Funcionários da Autarquia, Jornalistas e Público Presente. Ao contrário daquilo que
hoje foi apontado aqui como festa, eu falaria daquela que tem sido a dinâmica nas freguesias) que não
entendemos como festa, mas sim numa perspetiva de valorização das nossas freguesias e da nossa
estratégia para o concelho. Estamos a chegar ao final do primeiro quadrimestre do ano 2018 e quero
sublinhar as diferentes iniciativas que já tivemos este ano, relativamente a algumas feiras e eventos que
ocorreram na nossa região. Por exemplo. A Feira da Vinha e do Vinho, no Salgueiro do Campo, a Feira do
Queuo, de Alcains, a Feira do Porco e dos Enchidos, que vai decorrer do próximo fim de semana a oito
dias, e, também, o Ultra Trail da Gardunha, que decorreu no fim de semana passado. Acho que são
evidências da capacidade que tivemos de inovar, reinventar e consolidar o trabalho já feito nesta matéria.
Questões como, a redefinição do conceito, a alteração de estruturas e a disposição dos equipamentos,

a

alteração dos locais, que estão a permitir manter uma mais-valia destas iniciativas. Dava aqui dois
exemplos, que acompanhei mais de perto, que foi a Feira do Que jfo de Alcains, claramente foi uma
alteração substancial do modelo que existia e o resultado que tivemos foi: mais pessoas, maior
entusiasmo e muito mais negócio. O outro exemplo é o Ultra Trail da Gardunha, claramente uma aposta
ganha pelo envolvimento das pessoas e pela mostra da Serra da Gardunha, numa perspetiva, também, de
consolidar aquela localização para efeitos turísticos. Penso que é importante e continuo a considerar que
isto não é festa, isto é valorizar o nosso território, temos que elogiar o envolvimento dos Executivos das
Juntas de Freguesia que têm contribuído para o sucesso destas iniciativas, com muito entusiasmo,
reconhecendo a importância desses eventos nas suas localidades. Mas, a dinàmica nas freguesias não é
só festa, também temos uma outra coisa que eu também quero sublinhar e que tem a ver com o
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fortalecimento da USALBI que já vai com onze polos nas diferentes freguesias, envolvendo já mais de
quatrocentos alunos o que é, realmente, um número incrível. Significa que este Executivo conta com as
freguesias para serem elementos ativos na estratégia d desenvolvimento do concelho, uma estratégia
determinada que conta com todos e que agrega todos, pelo menos os que estão com essa disposição. Já
agora e dando resposta áquilo que já foi hoje aqui falado, deixem-me falar de duas coisas. Uma,
respondendo ao Senhor Vereador Hugo Lopes, relativamente ao Parque da Cidade, parece-me que,
provavelmente, não tem lá ido ultimamente, mas está a terminar uma obra de requalificação do bar de
forma a que, com dignidade, possa voltar a ser aberto, mas estas coisas demoram o seu tempo.
Relativamente ao estudo da Bloom Consulting —já agora Senhor Presidente permita-me, também, fazer só
um pequeno parênteses, porque eu também sou uma pessoas que gosta destes estudos, dando valor
áquilo que merece ter valor—, eu achei impressionante como é que o Senhor Vereador aponta este estudo
como sendo muito consolidado, muito profundo e extremamente estrutural. Não o é, se for ver como é que
ele foi feito. Estas consultoras não fazem isto de forma totalmente desinteressada, de forma aqui a dar-nos
informação estruturada e com todos os dados disponíveis. Este estudo é essencialmente feito com base
em tags no Google. É um estudo que eles fazem baseado nas pesquisas que são feitas no Goagie. Foi por
isso que há pouco, estava a Senhora Vereadora Cláudia Domingues a dizer, na parte dos negócios, nunca
lá podem estar os dados de 2017, porque eles também não querem saber dos dados de 2017. Tem
essencialmente a ver com tags efetuados no Goagle. Ou seja: se eu pesquisar ‘Nazaré Surf, de acordo
com o número de pesquisas que se faz a “Nazaré Surf’, então esse município é valorizado na vertente do
turismo. Portanto, é importante também perceber como é que os estudos aparecem. Obrigado.”
O Senhor Presidente: “Relativamente às intervenções, eu gostava de dizer duas coisas. Em primeiro
lugar, que ontem tivemos a inauguração da Feira de Apoio Social in, com a presença do Senhor Ministro
da Segurança Social e, mais uma vez, fica demonstrada a nossa capacidade de intervenção e a rede
social que temos em Castelo Branco e o que estamos a fazer nessa área, algo forte, em parceria com
outras instituições de intervenção social. Isso é para nós muito gratificante. Quero dizer que já abrimos o
concurso para o Centro de Novas Oportunidades Socais que será localizado na Quinta do Moinho Velho e
referir um dos nossos últimos projetos

—

que achamos que está a ter muita dinâmica e que tem algo de

positivo para mostrarmos e para nos diferenciarmos, em Castelo Branco

—,

que não é festa e que é a

Quinta do Chinco. Lamento que todos aqueles eventos, que tudo o que estamos a concretizar de
dinamização social e económica nas freguesias, com as perspetivas da coesão social do território, de
mostrar e valorizar todo o nosso território, seja aqui, tão facilmente, dito que é festa. Acho que essa é uma
forma demasiado fácil de denegrir tudo o que se concretiza no concelho de Castelo Branco. Nós sabemos
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que, na cabeça das pessoas, só aquilo que é feito nos outros sítios é que vale. Castelo Branco tem
sucesso, faz e consegue concretizar, que é aquilo que, muitas vezes, não se consegue fazer. Fala-se, mas
concretização está aqui á mostra em Castelo Brano. O Ultra Trai! da Gardunha, foi muito agradável, com
aquela quantidade de participantes e algo muito positivo, porque muitos dos participantes vieram de fora
do concelho e ficaram a conhecer uma freguesia como o Louriçal do Campo, a nossa Serra da Gardunha
e isso, em verdade, foi um bom momento, não só de promoção da prática desportiva, mas também foi um
bom momento de promoção do nosso território, da nossa natureza e paisagem e dos nossos valores,
Infelizmente, facilmente se chama a isso festa. Mas nunca ouvi dizer que estariam contra essas festas, ou
que não devíamos fazê-las. Quando uns fazem, é uma grande coisa, quando somos nós a fazer, é festa.
Não vale a pena falar, como falou, do estudo da Bloom Consufting. nós sabemos, concretamente, como é
que o estudo é feito, porque eu tive oportunidade de falar várias vezes com quem o faz. Não venha tentar
emendar a avaliação daquela que foi a sua resposta, quanto à forma como o estudo é feito
zero valor

—,

—

eu dou-lhe

porque está totalmente errado na forma como faz a apreciação do estudo. Apesar desse

estudo ser feito eu sempre relativizei, inclusivamente na Assembleia Municipal, o estudo da Bloom
Consulting. Mas, na verdade, aquilo que demonstra aqui com a sua intervenção, foi mostrar a forma como
o Senhor consegue agarrar em algo e fazer quase uma tese de doutoramento que, se fosse avaliada no
concreto, teria uma avaliação muito baixa. Como é que o Senhor consegue chegar a uma conclusão, a
partir de um estudo da Bloam Consulting, que diz que nós estamos mais pobres? Como é que o Senhor, a
partir de um estudo da B!oom Consulting, que até continua a mostrar algo de positivo, como seja o nosso
posicionamento a nível distrital, como seja o nosso posicionamento a nível da região centro e o Senhor, só
consegue fazer afirmações dessas? Por amor de Deus, como é que se tiram conclusões destas, a partir
de um estudo que é feito com base em pesquisas na intemet? Fique sabendo que, precisamente por eu
saber como o estudo é feito é que olhamos para ele e o avaliamos tendo em conta a sua realidade de
dentro da sua verdadeira interpretação. Precisamente por isso é que eu disse sempre, nas minhas
intervenções, ‘que este estudo nos indica algumas coisas, mas vamos lá relativizar’! E essa foi a minha
última intervenção sobre esse estudo numa das Assembleias Municipais que aqui decorreram. Hoje o
Senhor, na verdade, teve uma sorte imensa, porque não bastou o estudo da B!oom Consu!ting, para
percebermos (também) que os estudos e os números que os Senhores referem por aí, têm fontes, na
verdade, feitas da forma como são feitas’. Eu até gostaria que o Senhor explicasse essas questões,
porque quem o ouve, sem depois pesquisar e sem fazer a análise daquilo que são as coisas, pode ficar
mal elucidado. Na verdade, o Senhor até tem mostrado algo mais: tem mostrado algumas mudanças que
demonstram a sua forma de pensar. O Senhor, permanentemente, fala em ‘ambição’, mas a ‘ambição’ só
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a teve passados alguns anos quando foi candidato à Câmara Municipal, porque anteriormente o Senhor
não se importava dessa ‘ambição’: não se importava das obras que perdemos e que deixamos de fazer no
hospital, portanto, ai não havia ambição e, inclusivamente, achava que tínhamos coisas a mis. De um
discurso do ‘demais’, ‘era demais’, ‘era tudo demais’, tão facilmente, passaram, sem concretizarem as
coisas, para o discurso da ‘ambição’, mas que é uma ‘ambição’ balofa. A ‘ambição’ faz-se concretizando e
fazendo um caminho, não é por avaliações de dados e fazer enviesamento daquilo que são as coisas, na
realidade. Como aqui foi mostrado, inclusivamente, pelo Senhor Vice-Presidente, quando nós definimos,
há muito tempo, uma estratégia, quando fizemos investimentos e aproveitamos oportunidades que
tivemos, em termos de financiamento, para concretizar um aeródromo que custou muito dinheiro, mas
‘ambição’ é, também, ter a capacidade de dar continuidade ao trabalho que está a ser leito. E isso é que é
ter uma verdadeira ‘ambição’! É ter a capacidade, depois de termos aproveitado a oportunidade
por aí acontece, fecha-se esse caminho

—,

—

como

mas nós não o fechamos! No aeródromo, tivemos a

capacidade, com recursos próprios, de concretizar uma torre de controlo e um hangar que hoje são
elogiados por toda a gente. É fazer o investimento: não fechamos, não perdemos a ambição de ir mais
além apesar de não termos oportunidades de financiamento como tivemos no passado. Continuámos a
concretizar, porque sabemos que o caminho se faz concretizando, com planeamento e tendo noção do
caminho que desejamos fazer e não por coisas avulso. Esse é que é o verdadeiro valor: ter a capacidade
de ‘fazer’. Infelizmente, só se criticam aqueles que ‘fazem’ e que conseguem ‘concretizar’. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “O Senhor Presidente dá-me licença de que eu
possa ripostarl Relativamente ao que foi dito e levando em linha de conta que acabaram todos por o
mesmo ‘diapasão’, eu irei dar uma resposta ao conjunto de questões que me levantaram, a todos os
Senhores Vereadores e ao Senhor Presidente em particular, obviamente. Eu gostada de responder por
dizer que qualquer pessoa, nesta cidade ou neste concelho, que possa não seguir a linha oficial do
discurso político

—

e já aqui foi repetido até à exaustão

—,

então, ou estão a fazer uma de duas coisas, ou

as duas em simultãneo, que é: ou estão a fazer demagogia, ou estão a denegrir a cidade e se não estão a
fazer uma coisa, estão a fazer a outra, ou então estão a fazer, ambas, em simultâneo. Senhor Presidente,
no que diz respeito a isto, não me leve a mal, mas vai mesmo ter de conviver com a diferença, vai mesmo
ter de conviver com a oposição, vai mesmo ter de conviver com a visão diferente que outras pessoas
possam ter da sua, Nós também temos legitimidade que nos foi dada pelo voto, com o devido respeito,
obviamente, por quem ganhou, que foram V. Ex.as. Mas nós também temos legitimidade para trazer aqui
algumas questões que preocupam a população. Portanto, vai ter que, necessariamente, saber conviver
com esta diferença, porque é assim que se faz e constrói a democracia, exatamente, pelo respeito, pela
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diferença em relação a outras visões, a outras estratégias e a outros objetivos. Em segundo lugar, não é
verdade, de todo, que eu tenho uma visão catastrofista de Castelo Branco. Era o que mais faltava! Aliás,
em variadissimas circuntâncias em diferentes palcos, eu tenho feito um elogio reiterado do
desenvolvimento de Castelo Branco, em particular, no que diz respeito à infraestrutura. Eu não me tenho
cansado de dizer, para variadíssimas pessoas e reafirmo aqui sem qualquer problema, pudor, ou tipo de
—

reserva

—‘

que Castelo Branco tem das melhores infraestwturas deste país, a vários níveis. Agora, o que

eu já posso discutir é se a dinamização destas infraestruturas está a ser suficientemente alavancada, se
está a ser feita com uma dinâmica suficiente, como seria, obviamente, o nosso gosto, o nosso desejo, a
nossa ambição. Nós acreditamos que é muito bem possível ir muito mais longe. Nós temos um conjunto
fantástico de museus, mas eu acredito que é possível potenciar estas infraestruturas

—

trazer muitas mais

pessoas a visitar os museus de Castelo Branco e infelizmente isso não acontece! Mas as infraestruturas
—

estão cá. Nós temos uma zona de lazer, sob um ponto de vista infraestrutural, que eu diria que é muito
condigna, que é das melhores que existe no país! Agora, que ela tem um grande potencial para poder
fazer-se lá muitas outras coisas, disso não tenho a mais pequena dúvida! Portanto, Ex,mo Senhor
Presidente, nós não temos esta visão, que nos é atribuida por V. Ex.a, de que estamos permanentemente
a fazer demagogia e a denegrir a cidade. Quando nós apontamos caminhos alternativos, ponto um, temos
legitimidade para o fazer e, ponto dois, também é uma forma de nós gostarmos e de amarmos a nossa
cidade, exatamente, de poder apontar algumas fragilidades para que elas possam ser corrigidas. É assim
que eu vejo as coisas. Um terceiro ponto que eu gostaria de frisar é que nós não podemos ter esta visão
que é um bocadinho maniqueísta. Quando os estudos nos são favoráveis, nós puxamos por eles e
enfatizamo-los. Em contrapartida, quando os estudos já não são tão bons, então as pessoas
desvalorizam-nos e apontam-lhes criticas, que não são credíveis. Ou seja, quando Castelo Branco, que
neste mesmo estudo, seguindo os mesmos critérios, as mesmas dimensões, em 2014
orgulhamos disso

—,

—

e todos nós nos

se posicionou na vigésima quinta posição, isso foi alvo de muito elogio por parte do

poder de então! Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Agora que Castelo Branco está a descer,
então o estudo já não é credível. Como também, Senhor Presidente, ainda em relação a este ponto, as
perguntas que me lança de imediato, pois não resiste à tentação de me deixar terminar, não deixam, de
alguma forma, de evidenciar esses dois pesos e duas medidas. Ou seja, criticamos o estudo porque nos
posicionamos na quadragésima segunda posição, mas depois pergunta: então e Castelo Branco, sabe em
que posição é que se situa no distrito?! É o primeiro!’ ‘Então e na região centro, sabem em que lugar
estão posicionados? É que estamos lá muito bem posicionados’. Quer dizer, há estes dois pesos e estas
duas medidas e isto é que não pode ser. Este, é um estudo entre muitos outros. Eu não vim para aqui
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fazer nenhuma tese de doutoramento, nem me atreveria, aliás, isto nem sequer é um ensaio para uma
tese de mestrado, quanto mais de um doutoramento, Senhor Presidente. E a nossa relação aqui não é de
professor para aluno, é de Presidente para Vereador, de maneira q4 não há aqui atribuição de zero
valores a coisíssima alguma, é um estudo que se insere no contexto de muitos outros. Foi exatamente isso
que fizemos quando publicámos, na semana passada, um artigo de opinião no jornal Reconquista em que
fazíamos a citação de um estudo, que não fomos nós que o inventámos. Nós limitámo-nos a fazer uma
pesquisa de um estudo que também está disponivel para todos, no qual também muitas pessoas se
reveem. Haverá pessoas, obviamente e nós respeitamos isso, que entendem que aquele estudo deve ser
desvalorizado, que os critérios que lá foram fixados não são critérios verdadeiramente objetivos, que não
são cientificamente validados! Pois muito bem, nós respeitamos isso! Mas o estudo existe! O referencial
está lá! E compete ao politico fazer essa análise, essa pesquisa e é isso que, na medida do possível, eu
tenho procurado. Com isto eu vou terminar, dando conta exatamente como comecei. Senhor Presidente,
com o devido respeito, tem que se habituar que há pessoas em Castelo Branco que têm uma visão
diferente de V. Ex.a e é bom que assim seja, porque o crescimento de um concelho, de uma comunidade,
faz-se com diferentes visões, com diferentes perspetivas. E não fique com essa ideia de que nós estamos
sempre a valorizar aquilo que o vizinho do lado faz. Aquilo que nós procuramos fazer é uma análise
benchmarking, ou seja, procurar estudar aqueles que são os melhores estudos, os melhores casos e na
medida do possivel, se for possivel, aplicar esses casos, adaptando-os às nossas circunstâncias. É isso
que temos procurado fazer, com humildade e sem qualquer espécie de demagogia. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Pio: “Senhor Vereador, desculpe-me, mas nós não
estamos aqui a tratar de desvalorizar estudos, estamos a dizer é que tem de haver o devido
enquadramento e relativização dos estudos. O Senhor Vereador ‘falou, falou’ mas não deixa de ser
verdade que a base do estudo é ligeiramente diferente daquilo que o Senhor Vereador pensava! Pronto!
Agora, há que relativizar as coisas, todos temos que tirar ilações, os estudos são sempre pertinentes para
isso, Têm é que ser relativizados e enquadrados, não podendo ser vistos numa perspetiva de tanta
solidez, que se pensava que esse estudo pudesse ter e que, efetivamente, não tem. Há pouco referiu que
nós, muitas vezes, valorizamos mais os estudos, quando eles vém ao nosso encontro e desvalorizamos o
estudo, quando ele não vem ao nosso encontro, mas eu tenho acompanhado muito o seu
acompanhamento dos estudos e tenho constatado que nos últimos anos fala sempre do índice de
transparência municipal na semana em que ele sai. Sempre. Nos últimos dois ou trés anos, temos
descido, porque estivemos a reformar o nosso site e houve aqui algum tempo em que as coisas não foram
medidas a tempo e horas do índice de transparência municipaL Mas acompanhou sempre esse índice e,
Ata n.° 10/2018, de 20 de Abril

Página 14/33

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
na semana que saía o indice, por norma, saía um artigo de jornal. Curiosamente, o índice de transparência
municipal saiu a semana passada e Castelo Branco subiu trinta e uma posições. Agora o ‘estudo já não
aprece... Era só um comentário e uma brincadeira! Obrigado!”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me permite, eu vou replicar, porque tenho
mesmo necessidade de o fazer! Há aqui uma coisa que o Senhor Presidente depois tem é que combinar
com o Senhor Vereador Jorge Pio. Porque o Senhor Presidente entende que eu já não acompanho, não
falo, que nos últimos anos eu andei calado... Mas nâo, eu não andei calado, eu fui escrevendo. As minhas
tomadas de posição foram sempre públicas, foram sempre escritas e eu tenho muito orgulho nisso. Umas
vezes acertei, outras vezes terei errado, mas a verdade é que eu tive sempre um pensamento,
obviamente, em colaboração com outras pessoas, trocando opiniões com outras pessoas, mas manifestei
sempre o meu pensamento. E no que diz respeito à questão do índice de transparência municipal é
verdade! Eu até sei que Castelo Branco, em 2016, se posicionava na posição cento e setenta e três e
agora, na semana passada saiu um estudo do índice de transparência municipal em que Castelo Branco
subiu alguns lugares e, neste momento, coloca-se na posição cento e quarenta! Eu sei disso e até sei
mais! O Município de Castelo Branco, que estava com uma média abaixo dos cinquenta pontos, neste mesmo
estudo já aparece acima dos cinquenta pontos! É um motivo de regozijo e fico satisfeito com isso!... Olhe,
sabe o que é que eu vejo, nesse facto? Vejo, obviamente, mérito do atual Executivo, sem dúvida, mas
também, permitam-me que, com alguma humildade, lhe diga que o facto de a oposição ter vindo a pôr, de
alguma forma, um foco e a enfatizar estas questões, também levou, de alguma forma, a que o Executivo se
tivesse posicionado no sentido de vir a melhorar esta sua posição neste ranking. E, efetivamente, melhorou
e eu saúdo isso! Não vejo nisso nenhum problema. As boas notícias, para vocês, não são seguramente
más notícias para mim. Não é assim que eu vejo as coisas. Agora, isso não leva a que não haja aspetos
em Castelo Brancos, como em todos os concelhos, como em todas as cidades, que não possam ser
suscetiveis de melhoria. Mas, sempre que, eventualmente, nós trazemos a nossa visão, a nossa opinião..,
Pois muito bem!... Já temos que levarcom estes dois epitetos que são: demagogia e denegrir. Isso é que, do
meu ponto de vista, sinceramente, em democracia já não é muito aceitável. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Clâudia Alexandra Soares: “Senhor Vereador. Eu fiz-lhe aquela
questão se conhecia os critérios de base do estudo das incubadoras, que ‘foca aqui na sua opinião’ e o
Senhor Vereador não me respondeu, portanto, eu tenho que dizer aqui, porque isso não está implícito e
depois as pessoas não são informadas. Isto foi um inquérito aplicado às incubadoras e as que responderam.
constam do estudo. Nas siglas, logo no inicio, existe um CEI que se chama Centro de Empresas e Inovação,
que não é o nosso Centro de Empresas Inovadoras, é um centro de Espanha, que pode, de alguma forma,
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levar e induzir a que o CEI está incluido no estudo, mas não está. Portanto, não houve resposta por parte
do CEI ao inquérito. Desconheço o porquê de não haver resposta... Falei com o autor do estudo, que
conheço muito bem! Longe de mim desvalorizar o studo de Benchmarking e Boas Práticas, o que acontece
é que o CEI não foi incluido na amostra? Como não foi incluído na amostra, não foi por desprestigio, mas
porque a amostra foi com base no inquérito que está aqui nos anexos e por isso não consta na listagem e
não pode estar nas dez que responderam ao inquérito. Isto é importante, porque senão ficamos com a
sensação que esta incubadora, que não consta da lista das incubadoras, com particular interesse, do interior
do pais. Ainda, relativamente áquilo que o Senhor Vereador disse, claro que viver com a diferença é
saudável e profícuo... Claro que sim! Questões, muito bem? Agora, afirmações que utilizam, essencialmente,
argumentos emocionais, atrativos, em vez de argumentos racionais... Isto é uma forma de atuação
política! Lá vamos nós: demagogia Senhor Vereador. Isto é uma estranha forma de amar Castelo Branco,”
O Senhor Presidente: “Como vê, Senhor Vereador, o Senhor faz afirmações, lê estudos, mas depois,
evidentemente não temos uma relação de ‘professor para aluno’, mas tenho que lhe dizer que o Senhor
analisa muito mal os estudos. Tem que os ler melhor. Este estudo que aqui foi referido, na verdade, é um
estudo que tem por base dados do seu partido e é um estudo com base em inquéritos e, evidentemente,
se não fizeram o inquérito ao Centro de Empresas Inovadoras, com certeza que ele não poderia aparecer
nesse estudo que o Senhor referiu. Como percebe há aqui, da sua parte, algo de estranho. Das duas uma:
ou não leu o estudo convenientemente, ou aproveita um estudo e uns dados para fazer demagogia. Em
verdade, a demagogia aí, como o Senhor tenta passar, não trouxe nada em favor de Castelo Branco,
porque, partir de um estudo e das conclusões que tirou desse estudo, onde nem sequer podia aparecer o
CEI de Castelo Branco, para denegrir uma incubadora que tem tido sucesso e que até é referência, não
traz nada de positivo. Diria mesmo que, ou chumba aqui, como estudante e leitor do estudo, porque não o
soube avaliar, ou porque não fez uma intervenção política séria sobre estas matérias. Está aqui
demonstrado que, quando o Senhor escreve alguma coisa, temos que começar a ficar desconfiados de
como o Senhor está a fazer as coisas. Sempre que o Senhor escreve como estando a escrever grandes
ideias e estando a defender Castelo Branco, temos que passar a analisar bem como é que o Senhor está
a fazer os números que está a apresentar. Continue a escrever, tem tempo para isso, com certeza, faz
muito bem, escreva, mas comece a avaliar e a analisar as coisas com mais seriedade, mais no concreto,
para que não fique apenas a ideia de que o Senhor fez esse exercício para denegrir e para dizer mal a
todo o custo que é o que só podemos concluir daquela que foi a sua análise aos estudos que aqui foram
falados. Apenas queria acrescentar algo sobre uma pessoa que me diz muito e que fez parte do caminho
que fizemos na área do agroalimentar. A Senhora Vereadora Cláudia falou na questão do trabalho que
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temos feito na internacionalização das empresas e eu gostaria de referir aqui a pessoa de um empresário
que fez a sua vida a pulso, o Senhor David Manuel Lopes Louro, da Fábrica de Bolos Dayana. Por acaso,
convivíamos muito, porque ele fez esser caminho da internacionalização connosco, a sua presençaera
frequente nas feiras e deixo-lhe aqui a homenagem a um amigo que teve a visão para fazer crescer a sua
empresa. Muito obrigado.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Permita-me só que os Vereadores da oposição, também se
associem a esse sentimento de pesar, em relação ao empresário Senhor David Manuel Lopes Louro.
Muito obrigado.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o periodo antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o periodo da ordem do dia.
li— PERIODO DA ORDEM DO DA

Ponto 1

—

APRovAçÃo DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 6 de abril de 2018 (ata n.°
8) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2— CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Construção de Pavilhão Industrial. Aprovação da Minuta do Contrato
Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta do contrato escrito a ser celebrado entre o Municipio de
Castelo Branco e a empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, pelo montante de €

1024.837,82, acrescido do IVA à taxa legal de seis por cento, concernente à empreitada de Construção
de Pavilhão Industrial, que se dá como reproduzida, ficando a fazer parte integrante desta ata identificada
como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato escrito a ser celebrado
entre o Município de Castelo Branco e a empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, pelo

montante de € 1.024.837,82, acrescido do IVA à taxa legal de seis por cento, concernente á empreitada de
Construção de Pavilhão Industrial.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
Ponto 3

—

SETOR EMPRESARIAL LOCAL

3.1. Terras da Beira Baixa—Sociedade Desenvolvimento Agro-Industrial Castelo Branco, EMISA
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3.1.1. Transferência de Verba (n.° 2 do Artigo 40.° da Lei n.° 5012012,31 de Agosto)
Pelo Senhor Presidente foi proposta a transferência financeira, no montante de € 34.043,11, para a
Terras da Beira Baixa, EM/SA, nos termos da Lei n.° 50/2012, de 31 de agosto, qué aprovou o Regime
Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais e que dispõe, no n.° 2 do artigo 40°,
“no caso de o resultado liquido antes de impostos se apresentar negativo, é obrigatória a realização de
uma transferência financeira a cargo dos sócios, na proporção da respetiva participação social, com vista a
equilibraras resultados do exercício em causa. Assim, considerando a citada disposição legal, torna-se
necessária a realização da transferência financeïra daquele valor por parte dos sócios, na proporção da
respetiva participação no capital social da empresa. No caso do Município de Castelo Branco, aquela
transferência financeira tem o valor de 32.68139 euros (96% do capital social).”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência financeira, no montante de
€32.681,39, para Terras da Beira Baixa, EM/SA, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 40.° da Lei nY
50/2012, de 31 de agosto, que publica o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das
Participações Locais.
3.1.2. Documentos de Prestação de Contas do Exercício 2017
Pelo Senhor Presidente foram presentes os Documentos de Prestação de Contas do Exercício de
2017, da Terras da Beira Baixa, EM/SA, aprovados em Assembleia Geral, por unanimidade, em
21/03/2018, que se dão como reproduzidos, ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como
documentação n.° 2.
A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento dos Documentos de Prestação de Contas do
Exercício de 2017 da Terras da Beira Baixa, EM/SA, deliberou remetê-los à Assembleia Municipal, nos
ternos do estabelecido pela alinea y), do n.° 1, do artigo 35.° conjugada com a alínea c), do n.° 2 do artigo
25°, da Lei n,° 75/2013, de 12 de setembro.
3.2. Albigec Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EMISA
—

Pelo Senhor Presidente foram presentes os Documentos de Prestação de Contas do Exercício de
2017, da Albigec, EM/SA, aprovados em Assembleia Geral, por unanimidade, em 29/03/2018, que se dão
como reproduzidos, ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 3.
A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento dos Documentos de Prestação de Contas do
Exercício de 2017 da Albigeo, EM/SA, deliberou remetê-los à Assembleia Municipal, nos termos do
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estabelecido pela alínea y), do n.° 1, do artigo 35,° conjugada com a alínea c), do n.° 2 do artigo 25°, da
Lei n°75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 4— URBANSMO E OBRAS PARTICULARES

4.1. Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte. Prorrogação do Prazo de
Elaboração da Revisão para Cumprimento do ri.0 6 do Artigo 76.° do RJIGT
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 955, datada de 08/03/2018, da Divisão de
Urbanismo e Obras Particulares, sobre a Revisão do Piano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte

—

Castelo Branco: Prorrogação do Prazo de Elaboraçâo da Revisão para Cumprimento do n.° 6 do artigo
76.° do RJIGT. Da mesma consta o seguinte texto: na sequência da reunião do Órgão Executivo,
realizada em 17 de março de 2017, na qual foi deliberado, por unanimidade, proceder à revisão do Piano
de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte, publicado no Diário da República, 2.8 série, n.° 37, de 22 de
fevereiro de 2011, ao abrigo da alínea a) do n.° 2 do artigo 124.° do Decreto-Lei n,° 80/201 5, de 14 de
maio e seguindo

—

com as devidas adaptações, os procedimentos estabelecidos no citado diploma para a

sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação

—,

e se fixou para o efeito o prazo de elaboração de

12 meses, cumpre-nos informar que o referido prazo deverá ser prorrogado, para cumprimento do n.° 6 do
artigo 76.° do RJIGT: 6

—

O prazo de elaboração dos planos municipais pode ser prorrogado, por uma

única vez, por um período máximo igual ao previamente estabelecido. A revisão do plano, à semelhança
do que aconteceu com a elaboração do plano em vigor, é acompanhada pela Câmara Municipal e está a
ser elaborada pela BeiraCastelo— Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda, com recurso à celebração
de um contrato de planeamento conforme o previsto nos artigos 79.° a 81.0 do Decreto-Lei n.° 80/2015, de
14 de maio, não tendo sido até à presente data entregue a proposta de revisão na Câmara Municipal. A
deliberação da reunião realizada em 17/03/2017, acompanhada do contrato de planeamento celebrado
com a BeiraCastelo, Lda, foi publicada no Diário da República, 2.8 série, n.° 89, de 9 de maio de 2017,
através do Aviso n.° 5068/2017. Face ao exposto, propõe-se que, em reunião pública do Órgão Executivo,
seja deliberado o seguinte: Prorrogar o prazo da revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão
Norte por um período de 12 meses, contabilizados a partir do final do prazo previamente estabelecido na
reunião realizada em 17 de março de 2017, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 76.° do Decreto-Lei
n.° 80/2015, de 14 de maio; Determinar a publicação no Diário da República, a divulgação na comunicação
social e no sítio da Câmara Municipal de Castelo Branco, do aviso que divulgue o teor da presente
deliberação, nos termos do disposto no n,° 1 do artigo 76.° do Decreto-Lei n,° 80/2015, de 14 de maio.”
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não só autorizar a prorrogação do prazo da revisão do
Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte por um período de 12 meses, contabilizados a partir do
firal do prazo previamente estabelecido na reunião realizadaem 17 de março de 2017, nos termos do
disposto no n.° 6 do artigo 76.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, mas também a publicação no
Diário da República, a divulgação na comunicação social e no sítio da Câmara Municipal de Castelo
Branco, do aviso contendo o teor da presente deliberação, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 76.°
do mesmo diploma.
4.2. Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco. Encerramento do Procedimento
de Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco em Curso de Tramitação,
com Início em reunião pública do órgão executivo realizada em 2010212004
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação

nY

1644, datada de 10/04/2018, da Divisão de

Urbanismo e Obras Particulares, sobre a Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco

—

Encerramento do Procedimento de Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco em Curso
de Tramitação, que Teve Inicio em Reunião Pública do Órgão Executivo Realizada em 20/O212004. Da
mesma consta o seguinte: “Em síntese, como o Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, entrou em vigor
60 dias após a data da sua publicação no Diário da República (dia 15 de julho de 2015), e como até à
presente data o processo de Revisão do PGU não se encontra concluido e está ainda dependente de
pareceres de entidades externas ao Município (a emitir em sede de conferência procedimental) e de
abertura de periodo de participação pública para avaliação da Proposta de Revisão por parte dos
interessados, julga-se dever ser determinado o encerramento do procedimento em curso. Ou seja, a
deliberação tomada na reunião pública, realizada em 20/02/2004, na qual a Câmara Municipal deliberou
proceder à Revisão do Plano Geral de Urbanização com um prazo de execução de 24 meses, com a
entrada em vigor dos n°s 6 e 7 do artigo 76.° do novo RJIGT (Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio),
não nos garante que seja possível concluir o procedimento em curso. No entanto, apesar de se considerar
fundamental deliberar um novo procedimento para a Revisão do Plano Geral de Urbanização, o trabalho
até então realizado reúne condições para ser aproveitado no novo procedimento. A proposta de revisão
do PGU em elaboração não está tecnicamente desatualizada, foi passo a passo atualizada à medida que
a legislação foi sendo sucessivamente alterada, designadamente: em 2008, com a proposta já
praticamente concluída, teve que ser desenvolvido o processo de avaliação ambiental estratégica, na
sequência da publicação do Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de julho; a partir de 2009 as peças escritas e
desenhadas tiveram que ser adequadas às normas exigidas na sequéncia dos três Decretos
Regulamentares publicados em 29/05/2009; em 2015 foi mandada elaborar cartografia atualizada para
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garantir a atualização da cartografia, conforme publicação do Decreto-Lei n.° 141/2014, de 19
setembro, que veio estabelecer os principios e as normas a que deve obedecer a produção cartográfica;
em 2016/2017, a proposta de revisão do PGU começ9u a ser atualizada de acordo com as normas do
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, do Decreto Regulamentar n.° 15/2015, de 19 de agosto (que
estabelece os novos critérios de classificação e reclassificação do solo atualmente em vigor e revogou o
Decreto-Lei n.° 11/2009, de 29 de maio), e do Decreto-Lei n.° 141/2014, de 19 de setembro, dispondo-se
de cartografia atualizada e homologada pela DGT, em 03/11/2016. Por fim refira-se que, tratando-se de
um plano de urbanização para toda a Cidade de Castelo Branco, um novo procedimento de participação
pública prévio reforça e torna porventura mais atual a contribuição da população e do público em geral e
não impede que os documentos em elaboração sejam aproveitados no novo procedimento de revisão que
venha a ser iniciado, incluindo a cartografia homologada pela DGT que até 03/11/2018 cumpre os critérios
minimos de atualização definidos para os planos de urbanização.” Da informação consta, ainda, a
seguinte proposta: “Face ao exposto, na sequéncia das novas regras previstas no n.° 6 e no nY 7 do
artigo 76.° conjugado com o artigo 197.° do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(Decreto-Lei n,° 80/2015, de 14 de maio), relativas ao prazo de elaboração e á caducidade do
procedimento, propõe-se que em reunião pública do Órgão Executivo seja deliberado determinar o
encerramento do procedimento de Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco em curso
de tramitação, que teve inicio em reunião pública do Órgão Executivo, realizada em 20/02/2004.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, permite-me. Senhor Eng.
Resende eu agradeço os seus esclarecimentos, obviamente, esclarecimentos técnicos, mas tenho que
me dirigir ao Senhor Presidente da Câmara e agradecia que o Senhor Presidente me respondesse,
enquanto politico e não me remetesse para o Senhor Eng. Resende, que é um técnico. No que diz
respeito à Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco o voto dos Vereadores do PSD vai
ser um voto favorável e eu acrescento. É um voto que é favorável e é com o maior dos gostos. O que nós
temos muita dificuldade em entender e fica já o nosso sentido de voto feito, que é votar favoravelmente
—

—,

é como é que é possivel, Senhor Presidente da Câmara, estarmos, desde 2004 até hoje, para encerrar

este processo de revisão do Plano Geral de Urbanização? Isto é que é uma coisa do outro mundo, uma
coisa verdadeiramente fantástica! Como é que este plano se manteve até aos dias de hoje? Porque,
neste entretanto, muitas outras coisas foram acontecendo: alterações muito significativas ao nivel dos
transportes; alterações muito significativas na cidade, tal como eu já tive oportunidade de fazer referência,
ao nível das infraestruturas, dos espaços verdes, ao nível de um conceito, que é hoje cada vez mais
trabalhada, das cidades e do desenvolvimento sustentável... E quer dizer, passaram-se estes anos todos
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e manteve-se este plano para se fazer o seu encerramento no dia de hoje. E isto, achamos,
verdadeiramente, a todos os títulos, uma coisa fantástica. Portanto, o nosso voto, como não podia deixar
de ser, é favorável, mas com o fim dese plano a modernidade chegou a Castelo Branco sobre um 4onto
de vista burocrático, não é? Porque nós estávamos a trabalhar com um plano de fevereiro de 2004. Muito
obrigado”
Tomou a palavra o Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luís Resende: “Do
ponto de vista técnico há uma justificação de porque é que isto é assim. Tem explicação porque temos um
legislador que tem uma capacidade imensa e que, continuamente, está sempre a alterar as regras do
jogo, o que significa que é difícil dar alguma continuidade aos planos. Depois, os planos estão
atualizados, porque as entidades que acompanham os planos da administração central exigem essa
atualização: de cartografia, das definições, dos conceitos, das avaliações ambientais, de tudo... Ou seja,
tem de estar tudo de acordo com as últimas disposições. Portanto, os planos acabam por estar
atualizados. A deliberação pode ser anterior, mas ela está atualizada. E tem outro problema, também) é
que, se antes não havia a questão da declaração de caducidade de um procedimento, hoje ela existe,
mas essa caducidade traz custos muito significativos. Portanto, aqui a questão é da prudência que
demorou desde 2004, mas, essencialmente, eu digo-lhe que em termos legislativos, é que ia saindo,
todos os anos, uma novidade... Eu percebo que, por isso, seja dificil, tecnicamente, apresentar um plano
que cumpra as regras. Mas isto é do ponto de vista técnico.”
O Senhor Presidente: “A resposta técnica está dada e a resposta política é dada com base na
resposta técnica, porque a politica não se faz no ar, faz-se, também, com dados técnicos. Quero dizer-lhe
que o primeiro ano do mandato passado foi 2014 e que, esse ano, no Governo do PSD, fui aconselhado a
parar toda a avaliação e a reavaliação dos planos que tínhamos em curso porque, precisamente, em
2015, foi concretizada uma alteração profunda em toda a legislação desta matéria.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, determinar o encerramento do procedimento de
Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco em curso de tramitação, que teve início em
reunião pública do Órgão Executivo, realizada em 20/02/20 04, na sequéncia das novas regras previstas
no n.° 6 e no n.° 7 do artigo 76.° conjugado com o artigo 197.° do novo Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio), relativas ao prazo de elaboração e à
caducidade do procedimento.
4.3. Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1672, datada de 12/04/2018, da Divisão de
Urbanismo e Obras Particulares, sobre a Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco. Da
mesma consta as seguintes explanações e propostas: ‘1

—

Introdução. Considerando que oPlano Geral

de Urbanização de Castelo Branco entrou em vigor através da sua publicação no Diário da República, II
Série, n.° 73, de 28 de março de 1991 e no Diário da República, II Série, n,° 301, de 31 de dezembro, de
1991, tendo sido sujeito a uma alteração publicada no Diário da República, 2Y série, n.° 236, de 12 de
dezembro de 2011; Considerando que a atualização e a uniformização de procedimentos e das normas
técnicas e cartográficas a utilizar nos planos municipais de ordenamento do território constituem um fator
essencial no âmbito do processo de planeamento, relativamente à base cartográfica, ás normas técnicas
e aos dados estatísticos a utilizar; Considerando as sucessivas alterações legislativas em matéria de
ordenamento do território aplicáveis à elaboração, alteração e revisão dos planos municipais de
ordenamento do território, designadamente os diplomas e normas que recentemente vieram a ser
publicadas: A Lei n.° 31/2014, de 30 de maio

—

Lei de bases gerais da política pública de solos, de

ordenamento do território e de urbanismo (LBPPSOTU); O Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio que
aprova o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); O Decreto-Regulamentar
nY 15/2015, de 19 de agosto, que estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo; O
Decreto-Lei n.° 193/95, de 28 de julho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.° 141/2014, de
19 de setembro, que estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer a produção de
cartografia no território nacional; O Regulamento nY 142/2016 da Direção Geral do Território (DGT), de 9
de fevereiro de 2016, que estabelece as normas e especificações técnicas da cartografia a utilizar na
elaboração, alteração e revisão dos planos territoriais; Considerando que o Decreto-Lei n.° 141/2014, na
alínea b), n.° 3 do artigo 15°-A, e o Regulamento n.° 142/2016 da DGT na alínea b), n.° 2 do artigo 3,
estabelecem que “a cartografia a utilizar nos planos de urbanização deve obedecer ao critério minimo de
atualização de 2 anos Considerando a existência de cartografia elaborada para a Revisão do Plano
Geral de Urbanização de Castelo Branco, à escala 1:1000, num total de 1.494,4 hectares (área
aproximada da área de intervenção do plano), com o Sistema de referência Planimétrico: PT
TMO6/ETRS89 e Altimêtrico: Datum Altimétrico

—

Marégrafo de Cascais, propriedade do Municipio de

Castelo Branco, que foi produzida pela entidade credenciada Municípia, SA e homologada pela DGT em
03/11/2016; Considerando que a data que releva para a determinação do grau de atualização da
cartografia é a data do despacho de homologação e que a cartografia a utilizar nos planos de urbanização
deve obedecer ao critério mínimo de atualização de 2 anos, a cartografia existente apenas se considera
atualizada até 03/11/2018; Considerando que o procedimento de revisão do PGU, desde a deliberação do
Ata n.° 10/2018, de 20 de Abril
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início da elaboração pela Câmara Municipal até à aprovação da Assembleia Municipal, está sujeito a
conteúdos material e documental complexos (definidos nos artigos n.° 999 e n.° 1009 do RJIGT), a
periodos de par$icipação pública e a pareceres por parte de entidades exteriias ao município e às novas
normas no que concerne aos prazos de elaboração e à caducidade do procedimento, criadas,
respetivamente, através do nY 6 e do nY 7 do artigo 76.° do novo RJIGT: “6 O prazo de elaboraçâo dos
-

planos municipais pode ser prorrogado, por uma única vez) por um período máximo igual ao previamente
estabelecido. 7-O não cumprimento dos prazos estabelecidos determina a caducidade do procedimento”;
Considerando o assinalável desenvolvimento da Cidade de Castelo Branco nos últimos anos e a
importância que a revisão do PGU representa na fundamentação e na diferenciação entre, por um lado,
as intervenções de natureza estratégica da administração central e, por outro lado, as intervenções da
administração local, de caráter dispositivo e vinculativo dos particulares, além de ser um instrumento
essencial para determinar as regras a que deve obedecer a estrutura, a ocupação, uso e transformação
do solo, respetiva execução e programação, julga-se ser de propor que seja iniciado o procedimento da
Revisão do Plano Geral de Urbanização Castelo Branco, devendo ser cumprido o enquadramento legal
estipulado no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), o Decreto-Lei nY 30/2015,
de 14 de maio e demais legislação complementar em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente e
ordenamento do território. Por fim, importa referir que, apesar da deliberação tomada na reunião pública,
realizada em 20/02/2004, na qual a Câmara Municipal deliberou proceder à Revisão do PGU com um
prazo de execução de 24 meses, com a entrada em vigor dos n.°s 6 e 7 do artigo 769 do novo RJIGT
(Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio), não nos garantir que seja possível concluir o procedimento que
se encontrava em curso, o trabalho até então realizado no âmbito da deliberação de 20/02/2004 reúne
condições para ser aproveitado no novo procedimento porque a proposta de revisão do PGU em
elaboração está tecnicamente atualizada de acordo com a legislação em vigor, incluindo a base
cartográfica homologada pela DGT em 03/11/2016. A área de intervenção da Revisão do PGUCB
corresponde a cerca de 1.494,4 hectares, engloba a área de intervenção do PGU em vigor e os acertos
considerados essenciais face, designadamente, aos ajustamentos decorrentes do perímetro urbano
cartografado na Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal, ás áreas de intervenção dos Planos
de Pormenor das zonas pehfédcas da cidade (como é o exemplo do Plano de Pormenor de Ampliação da
Zona Industrial de Castelo Branco) e aos demais ajustamentos decorrentes de acertos de informação de
cadastro e acertos dos limites da área urbana nas zonas periféricas da cidade. 2

—

Proposta. Face ao

exposto, propõe-se que em reunião pública do Órgão Executivo seja deliberado o seguinte: a) Proceder à
Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco que entrou em vigor através da sua publicação
Ata n.° 10/2018, de 20 de Abril
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-€
V

no Diário da República, II Série, n.° 73, de 28 de março de 1991 e no Diário da República, II Série, n.°
301, de 31 de dezembro de 1991, com uma alteração publicada no Diário da República, 2Y série, n.° 236,
de 12 dç dezembro de 2011, revisão enquadrada nos termos do defnido na alínea a) do n.° 2 do artigo
124.° do RJIGT

-

Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio

-

e seguindo, com as devidas adaptações, os

procedimentos estabelecidos no RJIGT para a sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação,
fixando para efeitos do n.° 1 do artigo 76.° o prazo de elaboração em 4 anos e o período de participação
pública em 15 dias úteis. A área de intervenção da revisão do plano corresponde a cerca de 1.494,4
hectares. b) Definir, para efeitos do n.° 3 do artigo 76.° a oportunidade e os termos de referência que
fundamentam a Revisão do Plano: A oportunidade da Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo
Branco decorre da necessidade de adequação á evolução das condições ambientais, económicas, sociais
e culturais, que determinaram a elaboração da revisão do plano bem como à necessidade de adequação
do plano ao novo quadro juridico em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente e ordenamento do território.
Os termos de referência que fundamentam a oportunidade da Revisão do Plano Geral de Urbanização
são os seguintes: Proceder à uniformização de procedimentos e das normas técnicas e cartográficas a
utilizar nos planos municipais de ordenamento do território, de acordo com o quadro jurídico atualmente
em vigor; Definir a organização espacial do território municipal do perimetro urbano da cidade de Castelo
Branco, prosseguindo o equilibrio da composição urbanística e as regras a que deve obedecer a
estrutura, a ocupação, uso e transformação do solo, definindo o quadro de referência para a aplicação
das políticas urbanas e definindo a localização das principais infraestruturas e dos equipamentos coletivos
essenciais; Consolidar a conceção geral da organização urbana da cidade, designadamente no que diz
respeito à consolidação da rede viária estruturante, da localização de equipamentos de uso e interesse
coletivo, da estrutura ecológica, dos valores culturais e naturais a proteger, da consolidação do
zonamento para localização das diversas funções urbanas e do ajustamento dos indicadores e dos
parâmetros urbanísticos a aplicar a cada uma das categorias e subcategorias de espaços. e) Sujeitar a
Revisão do Plano Geral de Urbanização a Avaliação Ambiental, seguindo o disposto no Decreto-Lei n.°
232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 4 de maio, e atentos ao artigo 789 do
RJIGT. d) Que a presente deliberação municipal seja publicada através do Diário da República e
divulgada através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio na
lnternet da Câmara Municipal, estabelecendo-se um período de participação prévia de 15 dias úteis, a
contar da data de publicação do presente aviso em Diário da República, para a apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo
procedimento de Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco, para efeitos do n.° 1 do
Ata nY 10/2018, de 20 de Abril
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artigo 76.° e do n.° 2 do artigo 88Y do RJIGT. Mais se propõe que o trabalho até então desenvolvido, na

sequência da deliberação de 20/02/2004, possa ser aproveitado neste novo procedimento de Revisão do
PGU pelo facto de os documentos até então produ4idos se encontrarem tecnicamente elaborados em
conformidade com a legislação atualmente em vigor, incluindo a cartografia base que foi homologada pela
DGT em 03/11/2016” No sistema de gestão de correspondência MyDoc, o Senhor Diretor do
Departamento Técnico Operacional, em 13/04/2018, informou o seguinte: “visto. Concorda-se com o teor
da informação dos serviços e propostas na mesma contida, com exceção do prazo para a participação
pública nos termos do artigo 76.° conjugado com o artigo 88.° do RJIGT, que proponho ser de 20 dias
úteis (o que representa cerca de um mês em dias seguidos). Trata-se de assunto que deve ser submetido
a deliberação do executivo municipal, em reunião pública.’
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Eng. Resende, mais uma vez
agradeço os seus esclarecimentos, mas remeto a questão para o Senhor Presidente. Antes de
propriamente põr as questões ao Senhor Presidente da Câmara, quero também dizer, desde já,
antecipadamente, que o sentido de voto dos Vereadores do PSD, no que diz respeito à Revisão do Plano
Geral de Urbanização de Castelo Branco é favorável. E também o fazemos com todo o gosto, que fique
claro, porque é um sinal, mais uma vez, de modemidade sob um ponto de vista burocrático a que Castelo
Branco chega agora com o nosso voto favorável. Mas, a minha pergunta é esta Senhor Presidente? Para
se iniciar este processo de revisão do plano, era necessário haver uma avaliação técnica do plano
anterior. Ou se não houvesse essa avaliação técnica era necessário haver um relatório da revisão do
plano emanado do Ordenamento do Território. Tem esses documentos que me possa facultar?
Tomou a palavra o Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luis Resende: “Não.
Posso responder que não tenho conhecimento disso, por um lado! Por outro lado, temos conhecimento,
porque recentemente foi feito e apresentado um estudo relativamente a uma revisão do PDM, que é mais
geral, portanto, também apanha o plano geral em termos de cidade. Eu posso dizer também que não se
está a fazer uma proposta de plano, está-se a iniciar um procedimento, está a iniciar-se um período de
participação pública. Não tem nada a ver. É verdade que essas análises e esses diagnósticos, a todo o
tempo podem ser feitos.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Engenheiro, eu tenho o maior respeito
e consideração pela sua pessoa e não gostaria de entrar num diálogo de um politico com um técnico. O
meu diálogo é com o Senhor Presidente da Câmara que é o decisor político. Nós estamos a encerrar um
processo, estamos a abrir um outro e aquilo que a legislação diz é que quando é nesta circunstância,
Ata n.° 10/2018, de 20 de Abril
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nesta tramitação, tem que haver uma de duas coisas! Um de dois instrumentos! Aquilo que eu estou a
perguntar é se existe algum desses instrumentos! Eu agradecia que o Senhor Presidente da Câmara me
dissesse! É isso, a questão é para o Senhor Presidente da Câmara, não é para o técnico, isto não é:
• quando a pessoa tem dificuldade, passa a bola ao lado!
Tomou a palavra o Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luís Resende:
• “Permita-me Senhor Presidente...”
O Senhor Presidente: ‘Esclareça lá se faz favor.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Senhor Presidente, eu agradeço que me responda!”
O Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luís Resende continuou: “Eu tenho que
fazer um moa culpa. Se a informação está errada tem a ver com uma questão técnica que não foi
acautelada na informação. Eu não tenho a certeza, portanto, não posso responder, a questão poderá ficar
suspensa e vir a outra reunião.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “O voto favorável do PSD não está em causa, eu disse-o
antecipadamente. Estou é a perguntar que deveria existir!”
O Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luis Resende: “Pronto, vamos
considerar que o PDM é válido para isto... Se é válido, deveria estar no corpo da informação daquele
estudo que foi feito, porque esses estudos fazem o levantamento de todos os licenciamentos, etc. Não
vejo qual é a necessidade de andar a fazer estudos sobre estudos, no meu ponto de vista, mas posso
admitir que não tenha razão.”
O Senhor Presidente: “Como percebe, o Senhor está a fazer perguntas técnicas, não está a fazer
perguntas políticas, está a perceber? Essa não é uma pergunta política, não é uma pergunta técnica e eu,
• quando não sei, também digo que não sei! É uma questão de modernidade e de antiguidade. É a humildade
de dizer que não se sabe, quando não se sabe e, tecnicamente, eu também não lhe sei responder.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder á Revisão do Plano Geral de Urbanização
de Castelo Branco que entrou em vigor através da sua publicação no Diário da Repúblïca, II Série, nY 73,
de 28 de março de 1991 e no Diário da República, II Série, n.° 301,de 31 de dezembro de 1991, com uma
alteração publicada no Diário da República, 2. série, n.° 236, de 12 de dezembro de 2011, revisão
enquadrada nos termos do definido na alínea a) do n.° 2 do artigo 124.° do RJIGT
80/2015, de 14 de maio

—

—

Decreto-Lei n.°

e seguindo, com as devidas adaptações, os procedimentos estabelecidos no

RJIGT para a sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação, fixando para efeitos do n.° 1 do artigo
Ata n.° 10/2018, de 20 de Abril
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76.° o prazo de elaboração em 4 anos e o periodo de participação pública em 20 dias úteis, A área de
intervenção da revisão do plano corresponde a cerca de

1.49414

hectares.

Deliberou também, definir, ara efeitos do n.° 3 do artigo 76.° a oportunidade e os termoé de referência
que fundamentam a Revisão do Plano: A oportunidade da Revisão do Plano Geral de Urbanização de
Castelo Branco decorre da necessidade de adequação à evolução das condições ambientais,
económicas, sociais e culturais, que determinaram a elaboração da revisão do plano bem como à
necessidade de adequação do plano ao novo quadro jurídico em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente
e ordenamento do território. Os termos de referência que fundamentam a oportunidade da Revisão do
Plano Geral de Urbanização são os seguintes: Procederá uniformização de procedimentos e das normas
técnicas e cartográficas a utilizar nos planos municipais de ordenamento do território, de acordo com o
quadro juridico atualmente em vigor; Definir a organização espacial do território municipal do perímetro
urbano da cidade de Castelo Branco, prosseguindo o equilíbrio da composição urbanística e as regras a
que deve obedecer a estrutura, a ocupação, uso e transformação do solo, definindo o quadro de
referéncia para a aplicação das políticas urbanas e definindo a localização das principais infraestruturas e
dos equipamentos coletivos essenciais; Consolidar a conceção geral da organização urbana da cidade,
designadamente no que diz respeito à consolidação da rede viária estruturante, da localização de
equipamentos de uso e interesse coletivo, da estrutura ecológica, dos valores culturais e naturais a
proteger, da consolidação do zonamento para localização das diversas funções urbanas e do ajustamento
dos indicadores e dos parámetros urbanisticos a aplicar a cada uma das categorias e subcategorias de
espaços.
Deliberou ainda, sujeitar a Revisão do Plano Geral de Urbanização a Avaliação Ambiental, seguindo o
disposto no Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 4 de
maio, e atentos ao artigo 78.° do RJIGT.
Deliberou ainda, que a presente deliberação municipal seja publicada através do Diário da República e
divulgada através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio na
lnternet da Câmara Municipal, estabelecendo-se um periodo de participação prévia de 20 dias úteis, a
contar da data de publicação do presente aviso em Diário da República, para a apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo
procedimento de Revisão do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco, para efeitos do n.° 1 do
artigo 76.° e do n.° 2 do artigo 88.° do RJIGT.
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Mais deliberou, que o trabalho até então desenvolvido, na sequência da deliberação de 20/02/2004,
possa ser aproveitado neste novo procedimento de Revisão do PGU pelo facto de os documentos até
então produzidos se encontrarem tecnicamente elaborados em conformidade com a legislação
atualmente em vigor, incluindo a cartografia base que foi homologada pela DGT em 03/11/2016.
4.4. LE-EDI 10912016. Alcapredial Investimentos e Imobiliários, SA. Declaração de Não
—

Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de licenciamento de obras de edificação do
Departamento Técnico Operacional com o número de registo LE-EDI 109/2016, de 05/08/2016, requerido
por Alcapredial

—

Investimentos e Imobiliários, SA, para proceder a edificação nova, no Lote P6 da Zona

Industrial de Castelo Branco, em Castelo Branco, alegando que mantém a intenção de executar a obra. Na
listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em
03/04/2018, os serviços informaram que “a requerente estará condições lhe ser reabilitada a autorização,
caso requeira o respetivo alvará no prazo máximo de 15 dias”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de
licenciamento de obras de edificação com a referência LE-EDI 109/2016, de 05/08/2016, requerido por
Alcapredial

—

Investimentos e Imobiliários, SA, para proceder a edificação nova, no Lote P6 da Zona

Industrial de Castelo Branco, em Castelo Branco e conceder um prazo de 15 dias úteis para o
levantamento da licença.
4.5. LE-EDI 35/2016. Cláudia Maria Mourato Canatário. Declaração de Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência LE-EDI 35/2016, de 15/03/2016, requerido por Cláudia Maria Mourato Canatário, para proceder
a edificação nova, localizada na Quinta das Violetas, Lote 54, em Castelo Branco. Na listagom do roteiro
do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 29/03/2018, os serviços
propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o período de audiência
prévia decorreu sem que o requerente se pronunciasse.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência LE-EDI 35/2016, de 15/03/2016, requerido por Cláudia Maria Mourato
Canatârio, para procedera edificação nova, localizada na Quinta das Violetas, Lote 54, em Castelo Branco.
4.6. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Março de 2018
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1534, de 04/04/2018, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês de março de 2018.
A dâmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— PATRIMÓNIO

5.1. Prédio Urbano em Póvoa de Rio de Moinhos. José Bernardo Prata. Cedência Graciosa
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento exarado por José Bernardo Prata para
celebração de escritura de cedência em relação ao prédio urbano inscrito com o artigo matricial n.° 254, da
União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, cedido à União das Freguesias de Pôvoa de
Rio de Moinhos e Cafede. No sistema de gestão de correspondência MyDoc, os serviços informaram:
“julgo ser de enviar para deliberação do executivo, com o objetivo de se realizar a respetiva escritura”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a elaboração de escritura de cedência graciosa
relativa ao prédio urbano inscrito com o artigo matricial n.° 254, da União das Freguesias de Póvoa de Rio
de Moinhos e Cafede, cedido à União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
5.2. Atribuição de Preço a Obras Editadas com o Patrocínio do Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1371, de 28/03/2018, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preço para venda ao público da obra, publicada com o patrocinio do Município de
Castelo Branco, De Muitos Ventos e Utopia, de Manuel Costa Alves, edição de 2018, €10,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço para venda ao público da obra,
patrocinada pelo Município de Castelo Branco, De Muitos Ventos e Utopia, de Manuel Costa Alves, edição
de 2018, pelo valor de€ 10,00.
Ponto 6

—

CONTABILIDADE

6.1. 5•as Alterações ao Orçamento e às Grandes Opções do PlanoI2Ol8
Pelo Senhor Presidente foram presentes as 5. Alterações ao Orçamento às Grandes Opções do Plano
/2018, respetivamente, nos valores de €40.000,00 e €340.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
6.2. 6.a Alteração às Grandes Opções do Planol2OlB

Ata n.° 10/2018, de 20 de Abril

Página 30/33

1

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Pelo Senhor Presidente foram presentes as 6.8 Alteração às Grandes Opções do Plano/2018,
relativamente às funções económicas

—

Comércio e Turismo

—

mercados e feiras/turismo, no valor de €

39000000, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7—DELIBERAÇÕES DIVERSAS

7.1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco. Alteração ao
Protocolo Celebrado com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação dos
Bombeiros Voluntários de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de alteração ao protocolo celebrado, em 11 de outubro
de 2011, com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e a Associação dos Bombeiros Voluntários
de Castelo Branco (AHBVCB), por autorização da Câmara Municipal deliberada na sua reunião de
22/07/2011 com o objetivo de regular “as condições de contratação e manutenção pela AHBVCB de cinco
elementos que integrarão as Equipas de Intervenção Permanentes (EIP)”. Pelo ofício n.° 64/18, de
23/03/2018, a AHBVCB requer a alteração daquele protocolo, porquanto, no entender da Direção da
AHBVCB, o horário protocolado para funcionamento das EIP (de segunda a sexta4eira 40h) ser
insuficiente para a promoção do socorro efetivo às populações. Pelo motivo apresentado aquela Direção
deliberou sobre o aumento, de duas para quatro, do número das EIP e, de cinco para sete elementos, dos
Grupos de Intervenção Permanente (GIPE), totalizando 28 operacionais. Contudo, a AHBVCB informa
que, apesar do esforço financeiro “e uma vez que o aumento de efetivos não trará quaisquer encargos
financeiros para os parceiros ANPC e Câmara Municipal de Castelo Branco” a AHBVCB “está impedida de
elaborar uma escala de trabalho com horário concentrado por força do clausurado” no protocolo vigente.
Pelos motivos alegados, a Direção da AHBVCB solicita que a Câmara Municipal autorize a alteração que
se consubstancia numa alteração ao n.° Z da Cláusula Segunda, da seguinte forma: onde se lê, “a EIP
assegura o socorro, de forma permanente, em todos os dias úteis, por um período semanal de 40
(quarenta) horas, de acordo com um plano de horário elaborado pelo Comandante do Corpo de
Bombeiros”, deve ler-se, “a EIP assegura o socorro, de forma permanente, em todos os dias da semana,
por um periodo semanal de 40 (quarenta) horas, de acordo com um plano de horário elaborado pelo
Comandante do Como de Bombeiros”. Ainda, a AHBVCB informa que, após a autorização da Câmara
Municipal, será formalizado o pedido de alteração, junto da ANPC, permiUndo-se, dessa forma, a
prestação de um trabalho de qualidade às populações, durante todos os dias da semana,
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao protocolo,
consubstancia numa alteração ao texto do n.° 2, da Cláusula Segunda, no sentido de que, onde consta, “a
EIP assegura o socorro, de forma permanente, em todos os dias úteis, por um penado semanal de 49
(quarenta) horas, de acordo com um plano de horário elaborado pelo Comandante do Corpo de
Bombeiros”, passe a constar, ‘a EIP assegura o socorro, de forma permanente, em todos os dias da
semana, por um período semanal de 40 (quarenta) horas, de acordo com um plano de horário elaborado
pelo Comandante do Corpo de Bombeiros”.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva alteração ao protocolo.
7.2. Direção-Geral de Energia e Geologia. Auscultação Sobre Direitos de Prospeção e Pesquisa de
Depósitos Minerais de Litio, Volfrâmio, Estanho, Nióbio, Tântalo e Outros Minerais Metálicos
a Requerimento da Empresa Lusidakota Minerais, Lda Processo MNIPPPIO424 “Segura”
-

Pelo Senhor Presidente foi presente, com o objetivo de a Câmara Municipal se poder pronunciar sobre
o assunto, o ofício n.° 1051, referência DSMP, de 31 de janeiro de 2018, relativo a uma auscultação sobre

a Processo MN/PPP/0424 “Segura”

—

Direitos de Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais de Litio,

Volfrâmio, Estanho, Nióbio, Tântalo e Outros Minerais Metálicos, a requerimento da empresa Lusidakota
Minerais, Lda, em conformidade com o Despacho n.° 2847/2017, publicado no DR n.° 68, II Série, de 5 de
abril de 2017.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em conformidade com o Despacho n.° 2847/2017,
publicado no DR n.° 68, II Série, de 5 de abril de 2017, posicionar-se destavoravelmente ao Processo
MN/PPP/0424 “Segura”

—

Direitos de Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais de Litio, Volfrámio,

Estanho, Niábio, Têntalo e Outros Minerais Metálicos, requerido pela empresa Lusidakota Minerais, Lda,
devendo ser comunicada à Direção-Geral de Energia e Geologia a posição tomada.
Ponto 8

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

Resumo Diário de Tesouraria do dia 19 de abril:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 29.211.621,57
€ 299.335,57

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III

—

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Ata n.° 1012018, de 20 de Abril
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o

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Terminados os assuntos da ordem do dia, a Câmara Municipal passou a ouvir as intervenções por
parte do público assistente, nos termos do n,° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Interveio o Senhor Joaquim Vilela Serrano para, mais uma vez, dar conta de ilegalidades com o
boleamento do lancil do passeio que dá acesso à garagem de seu vizinho, questão que o tem trazido a
várias reuniões públicas da Câmara Municipal. O Senhor Presidente explicou ao Sr. Serrano que,
enquanto Presidente da Câmara, ele não consegue ir a todo o lado

—

e que não conseguiu ir ao lugar ver a

situação que o Sr. Serrano está a referir. Informou o munícipe que remeterá a questão para os serviços
técnicos, para análise, e que depois de ser informado pelos serviços, responder-lhe-á.
Não havendo outros pedidos de intervenção, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião,
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
Munïcipal 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
i

e 45 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secr
O Presidente da Câmara
O Secretário
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