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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.° 12
Aos dezoito dias do més de maio de dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
Câmara Municipal reuniu publicamente por convocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor Presidente
Luis Manuel dos Santos Correia, estando presentes os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista,
Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Manuel Lista
Semedo, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
O Senhor Vice-Presidente, José Augusto Rodrigues Alves, fez-se substituir pelo cidadão imediatamente
a seguir na ordem da lista do Partido Socialista, Carlos Manuel Lista Semedo, conforme estabelecido nos
artigos 78.° e

790,

no seu n.° 1, da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro.

A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco
José Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERI000 ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente deu inicio ao período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores

Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: ‘Senhor Presidente da Câmara
Municipal. Senhores Vereadores. Senhora Vereadora. Senhores Diretores. Comunicação Social. Cidadãos
aqui presentes. Muito bom dia. Esta intervenção mostra muito daquilo que temos feito em termos da nossa
economia e podemos aqui focar vários exemplos. Foco-me aqui, num primeiro, o Parque de Leilão de
Gado, uma aposta deste Município e que completou agora) no passado dia 3 de maio o seu segundo

aniversário, É uma infraestrutura necessária para a região, que vem demonstrar a aposta e a razão de ser
deste investimento e, no fundo, vem suprimir uma lacuna que existia na região. Posso referir alguns
números. O primeiro leilão realizou-se em abril de 2016 e, nesse ano, foram transacionados 1.300
bovinos, aproximadamente. Isto dà uma média de 45 animais por evento. Mas estamos aqui a falar de 47
produtores, na sua maior parte de Castelo Branco e de Idanha-a-Nova, que trouxeram os seus animais ao
parque de leilão para serem transacionados. Quando falamos de arrematantes verificamos que a sua
proveniência vai desde Trás-os-Montes até ao Alentejo. Os números são ligeiramente melhores em 2017,
cerca de 1.460 bovinos, envolvendo 54 produtores que transacionaram os seus animais. Isto demonstra
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que esta é, efetivamente, uma aposta certeira, uma aposta de continuidade e que acaba por dinamizar a
nossa economia. Outro exemplo que aqui vos trago é o evento Agroday, que decorreu no passado dia 9
de maio. Um evento focado no setor agroalimentar, que se posiciona como estratégico, aliás, Castelo
Branco é reconhecido como um ecossistema impar, no setor agroalimentar. Neste Agroday contámos com
a presença do Senhor Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação e, nas palavras do Senhor
Secretário de Estado, que passo a citar, os projetos ali apresentados são de grande importância para o
desenvolvimento sustentável desta região e do país’. Foram inúmeros os elogios tecidos, não só ao
Inovcluster

—

Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, mas à estratégia e ao apoio da Câmara de

Castelo Branco ao setor agroalimentar, tendo sido referidos os vários projetos, mais de dez milhões nestes
últimos anos, em termos de financiamento comunitário, que foram alavancados neste setor. Outra nota
que vos quero deixar, prende-se com o evento que vamos ter, no próximo dia 23 de maio, em que a
Câmara Municipal de Castelo Branco se posiciona junto da Europa e apresenta uma conferência no
âmbito da EU Green Week. Em Portugal há quatro conferências/seminários que vão decorrer nesta data.
O EU Green Week decorre na próxima semana, de 21 a 25 de maio, por toda a Europa e Portugal.
Quando consultamos a página deste evento da União Europeia, podemos ver Castelo Branco em
destaque com a organização do evento. Teremos oradores conceituados, nomeadamente, da Comissão
Europeia, teremos connosco a Marina Ranga, ficando demonstrado, mais uma vez, que Castelo Branco
está preocupada em alavancar estas questões da sustentabilidade. Fica também o convite para que
possam assistir a este evento que posiciona Castelo Branco no mapa da União Europeia. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Lista Semedo: “Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar
gostava de fazer uma referência e congratular-me pelo facto de, na minha segunda participação nas
reuniões da Câmara Municipal, ter a possibilidade de intervir, obviamente, dentro da minha área, a área da
Cultura e, estou muito feliz por esta primeira vez ocorrer, logo no Dia Internacional dos Museus. E nós, na
nossa cidade, temos desde logo dois museus com atividades particulares, nesta comemoração. O caso do
Museu Cargaleiro, que tem iniciativas indexadas ao Dia Internacional dos Museus e, também, o Museu
Francisco Tavares Proença Júnior, que receberá visitas guiadas à exposição temporária, A Espessura do
Tempo, que se encontra lá patente. Em relação à minha intervenção que vai ser muito breve, eu gostava
de fazer uma resenha do mosaico da política cultural, tendo como referência um lapso temporal de cerca
de um mês, sensivelmente. Gostava de destacar o Festival Zeca Afonso que este ano se realizou, não no
dia 1 de maio, mas no dia 5 de maio. Este festival tem sido uma aproximação continua, na perspetiva de
encontrar uma forma de, a partir desse bem imaterial que é o facto de algumas canções do Zeca Afonso
—

terem tido a sua génese em Malpica do Tejo
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impacto na própria comunidade de Malpica do Tejo, mas que seja conhecida e reconhecida a nível
nacional. O modelo que se encontrou, o trabalho coletivo entre a Câmara Municipal de Castelo Branco, a
Junta de Freguesia de Malpica do Tejo e a Associação Zeca Afonso, acaba por resultar num programa
que tem uma caraterística absolutamente extraordinária, porque cruza, desde logo, a possibilidade de os
mais jovens poderem aceder a esse grande património que são as músicas e a própria obra do Zeca
Afonso. Isso significa que nós estamos perante um programa intergeracional

—

usando cantores que, no

passado, estiveram associados, em termos geracionais e também em termos de proximidade, à musica do
Zeca Afonso, mas também usando jovens cantores. Este aspeto é extremamente importante na passagem
desse testemunho e uma das grandes forças que o festival contém. Este ano tivemos a presença de
Manuel Freire, uma dessas personalidades contigua geracionalmente. Ele esteve na qualidade de membro
da Assembleia Geral da Associação Zeca Afonso, mas na verdade ele próprio pôde testemunhar de viva
voz a sua experiência com Zeca Afonso e, foi um sucesso, nesse sentido programático e de construção
deste caminho que Malpica do Tejo está a fazer em relação ao Zeca Afonso. Gostava de aproveitar para
fazer algumas referências em termos de programação, usando aquele tal lapso temporal a que fiz
referência. Em primeiro lugar duas exposições que se juntam a outras que estão patentes em Castelo
Branco, mas que são absolutamente extraordinárias. Em primeiro lugar, obviamente, a liustrade, no
Centro de Cultura Contemporãnea. Uma exposição, no plano qualitativo, de topo. A qualidade das obras
expostas é realmente do melhor que se faz, neste caso, na chamada ilustração infantil. Mas na verdade a
ilustração infantil, hoje em dia, é um conceito muito abrangente, é trabalhada para o universo adulto
também, ou seja, é passivel de ser interpretada e lida pelos mais jovens, pelas crianças, mas também
pelos adultos. A Ilustrarte tem sido muito visitada e já há marcações de escolas, não só portuguesas, mas
também do estrangeiro. É uma exposição que tem o potencial muito grande de dar a conhecer a nossa
própria cidade, dar a conhecer a politica cultural e os equipamentos culturais, Em segundo lugar, a
exposição de Francisco Simões, Amor Única Chama. Não sei se tiveram oportunidade de ver, mas
recentemente, passou uma reportagem na RTP sobre a mesma e, em um mês de estar patente na Casa
Amarela

—

Galeria Municipal, já recebeu mais de cinco centenas de visitas. Uma exposição que o próprio

artista classificou como uma das mais interessantes que ele próprio já pôde presenciar e, tanto ao nível do
público estudantil, como ao nível do público mais adulto, tem marcado a nossa agenda. Uma referência
importante: cerca de vinte por cento das pessoas que visitaram a Casa Amarela

—

Galeria Municipal, são

pessoas de fora do concelho de Castelo Branco, ou seja, é uma exposição que tem um potencial de
chamar pessoas, que vêm de propósito para ver a exposição ou aproveitando outras circunstâncias. Vou
dar-vos um caso particular. Um dia eu estava de visita à exposição, para ver como as coisas estavam e
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encontrei um casal que no dia anterior tinha estado no concerto de um quarteto de chineses que atuaram
no belíssimo auditório do Centro de Cultura Contemporânea. Perguntaram-me qual era o horário do
Centro de Cultura Contemporânea, porque gostariam, também, de visitar a (lustrade... Portanto, é apenas
um exemplo daquele facto. Gostava agora de referir a aposta, muito importante, naquilo que são os
nossos recursos artisticos, nas nossas pessoas, nos artistas, alguns são residentes ou originários do
nossa concelho, outros, embora originários de outros concelhos, têm uma fortíssima presença na nossa
cidade. Gostava de começar, em primeiro lugar, pelo espetáculo Recados do Infante D. Pedro para D.
Inês de Castro’, feito a partir da poesia de António Salvado. A partir dessa poesia há uma construção, em
primeiro lugar, sonográfica, de José Manuel Castanheira, que é um arquiteto com fortes ligações à nossa
região e a participação musical de grupos que tém a sua génese aqui na nossa cidade. Esse espetáculo,
muito apreciado pelo público, mostrou um cruzamento que não é muito fácil: o cruzamento entre
elementos complementares, mas que depois precisam ser muito bem trabalhados em termos de
encenação, em termos daquilo que é a construção da própria narrativa do espetáculo. Foi, realmente, um
bom exemplo de como, a partir dos nossos recursos, nós pudemos construir um espetáculo que pode ser
i

apresentado em qualquer lugar no pais ou no estrangeiro. No dia seguinte a esse espetáculo, uma
dedicatória a Adindo de Carvalho que, como sabem, faleceu há relativamente pouco tempo, ele faria, no
dia 27 de abril, 88 anos. Ele foi lembrado, naquele espetáculo, mais uma vez usando este principio de
sermos nós próprios a fazer essa dedicatória. Foi assim que tivemos o Castra Leuca Trio, que é
constituido por professores do nosso conservatório, foi assim que participou a Orquestra Típica
Albicastrense, a Orquestra Viola Beiroa e a fadista Ana Paula, que cantou dois temas de Arlindo de

Carvalho, num espetáculo todo ele criado a partir de nós para quem quer conhecer o Arlindo de Carvalho.
A família de Arlindo de Carvalho esteve presente em força e as manifestações de apreço e as suas
reações no final do espetáculo, foram muito significativas. O espetáculo teve também um enquadramento
muito importante, é que Arlindo de Carvalho cedeu a Castelo Branco o seu espólio, no que diz respeito a
livros, discos, cds e gravações que estavam em sua posse

—

algumas delas únicas e que nós estamos a

trabalhar para, no momento oportuno, apresentarmos esse espólio na Biblioteca Municipal. Carlos
Marques Contador de Histõrias esteve num agrupamento de escolas da nossa cidade, há duas semanas
atrás, a contar histórias aos nossos alunos e no final da tarde foi à Biblioteca Municipal fazer o mesmo
trabalho. O cruzamento entre a pedagogia: é muito importante ir à escola, estar onde estão os nossos
jovens, as nossas crianças, mas, depois, abrir à comunidade e foi o que aconteceu no final da tarde.
Dentro desta ótica da leitura e da literatura não posso, obviamente, deixar de referir o festival literário, que
teve o seu núcleo principal em abril, Também ele carregado de intervenção nas próprias escolas, mas,
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depois, com um momento mais aberto à comunidade, no sábado, culminando, na passada sexta1eira,
com a vinda de Pilar deI Rio, num momento muito importante na nossa vida cultural, sobretudo, para fazer
uma entrevista de vida na qual ela percorreu as memórias da vivência do Nobel
vinte anos sobre a atribuição do Prémio Nobel a José Saramago

—

—

como sabem fazem-se

e foi nesse quadro que Pilar dei Rio

esteve a encerrar a Vi Edição do Festival Literário. Na semana anterior tinha estado em Castelo Branco
Álvaro Domingues que, para quem eventualmente não conheça, é um geógrafo como grandes hgações à
arquitetura. Ele foi responsável por muito trabalho, no que diz respeito à ordenação do território e é,
atualmente, professor na Faculdade de Arquitetura do Porto. Ele veio até ao nosso Museu Francisco
lavares Proença Júnior e fez um trabalho absolutamente fantástico, durante uma hora e meia, de revisão
de um livro que eu aconselho a todos vivamente: Volta a PortugaL Um livro que, curiosamente, omite
bastante a nossa região. Ele fica-se um pouco ali pela Serra da Estrela e essa foi uma das razões que
motivaram o nosso convite para ele vir até Castelo Branco: perceber porque é que esta zona da Beira
até a própria Cova da Beira

—,

—

não tinha uma presença significativa naquele livro. Foi um momento muito

importante de reflexão sobre o que é este Portugal destes últimos trinta, quarenta anos e o que é que isso
significa em termos de ordenamento do território e de relação das populações com os espaços físicos e
com a sua arquitetura. Para terminar, duas referências. Uma delas à estreia de uma obra que decorreu na
semana passada no Cine Teatro Avenida, pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora, que tem
mantido uma relação regular com Castelo Branco, mas que, desta vez, escolheu a nossa cidade, a nosso
convite, para vir estrear as duas novas criações: Cumplicidades e Tristão e Isolda. Não foi uma estreia
qualquer porque, mais uma vez, houve a preocupação de juntar, a esta companhia de dança profissional,
elementos da nossa vida cultural. Foi o caso, em Cumplicidades, da participação de Custódio Castelo,
Miguel Carvalhinho, Pedro Ladeira e José Raimundo que, com a música do Custódio Castelo, foram a
base sonora de toda aquela coreografia. Quando circular pelo país, há a fortissima possibilidade de, em
algumas situações, levar os nossos músicos. Mas, desde logo, fica garantida esta ligação umbilical a
Castelo Branco, E, finalmente, Tristão e Isolda, que teve a participação do grupo João Roiz Ensembie que,
como sabem, é um grupo de música de câmara residente em Castelo Branco. Portanto, fico-me por aqui
neste apontamento sobre o mosaico recente da vida cultural em Castelo Branco. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: ‘Muito obrigado Senhor Vereador, os meus parabéns pela sua primeira
intervenção aqui na Câmara Municipal. Foi exaustiva e profunda, relativamente à força de Castelo Branco
na área cultural e àquilo que nós concretizamos. Deixei-o prolongar no tempo, porque acho que mostrou
aqui, muito bem, o que, em um mês, se fez em Castelo Branco nesta matéria.”
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia. Ex.mo. Senhor Presidente, da
Câmara Municipal. Restantes Colegas Vereadores. Ex.mos Senhores Funcionários deste Município. Caros
Concidadãos. Ex.ma Comunicação Social, Hoje trago dois assuntos à coação. Um tem a ver com uma
questão que não me preocupa só de agora, a Praça Municipal. A Praça Municipal, como é do
conhecimento de todos, é um edifício que se situa num local privilegiado da nossa cidade e eu diria, sobre
o ponto de vista arquitetánico, que é também um edifício lindissimo e que teve um melhoramento
significativo aquando da última requalificação. Todavia, sendo um equipamento com grande potencial,
ainda assim há um grande desagrado por parte das pessoas que ai fazem o seu modo de vida. Estamos a
falar de pessoas que, em alguns casos, trabalham na Praça Municipal há mais de cinquenta anos e que
são a fonte de sustento para muitas famílias. Estamos também a falar de produtos da nossa região e
tantas vezes temos falado dos produtos endógenos que é importante potenciar, valorizar, pois muito bem
nós temos ali alguns desses nossos produtos endógenos de grande qualidade. Aquilo que eu pedia ao
Senhor Presidente da Câmara era que tivesse um olhar e uma preocupação distinta daquela que tem
existido. Eu bem sei que no passado a Câmara Municipal fez um fortíssimo investimento naquele edificio,
mas, na verdade, esse investimento que foi feito nem sempre correspondeu, no essencial, às espectativas
de quem lá trabalha. Como digo não é uma preocupação de agora. É a primeira vez que eu trago esta
questão a uma reunião do Executivo, sendo certo que eu já visitei aquele espaço inúmeras vezes. No dia 1
de janeiro de 2017, já lá vai cerca de um ano e meio, eu fiz uma conferência de imprensa onde apresentei
um conjunto de sugestões
infraestrutura

—

—

posicionei-me pela positiva tentando aportar algo mais para aquela

e constato que foram levadas em linha de conta duas delas. Uma, relativamente ridícula,

mas era um problema que existia e que as pessoas me faziam chegar, é que, efetivamente, não havia
papel higiénico nas casas de banho. Hoje eu constato que nunca mais faltou e, portanto, esse
reconhecimento tem que ser feito. Uma outra sugestão era que aquele espaço deveria ser muito mais
dinamizado, inclusivamente, dar espaço a alguma animação, Essa animação tem sido feita, muito
pontualmente, nomeadamente aos sábados de manhã. Eu insistia nessa sugestão pois ela pode atrair
mais pessoas para o espaço. Dito isto, eu deixaria aqui um conjunto de recomendações. Vem ai o verão
muito quente, seguramente

—

—

e aquele espaço continua com o ar condicionado avariado há muitos anos.

Lamentavelmente, quando é de inverno, quem lá trabalha sabe que as condições não são de todo as
melhores, porque há muito frio. Na altura foi feita uma sugestão, uma coisa tão fácil de concretizar! As
janelas superiores que conUnuam abertas quando é inverno, seria adequado fechá-las, por uma razão
muito simples e acreditem que eu não estou a fazer demagogia—, é que, quando chove, chove lá dentro!
—

Se se fechassem aquelas janelas superiores, deixava de chover na Praça! Aquilo que eu sugeria era que
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se começasse por climatizar o espaço e que, as janelas do edifício superior, que se mantêm abertas de
uns anos a esta parte, quando fosse no inverno, fossem fechadas. Há uma outra grande preocupação que
tem a ver até com alguma concorrência desleal, porque a Praça situa-se ao lado de uma grande superficie
comercial e é curioso que essa grande superfície tem estacionamento gratuito e, para os comerciantes da
Praça, esse estacionamento não é gratuito. Ou seja, eles pagam um valor anual por um cartão, que é de €
24,00, de forma a que possam usufruir, diariamente, de tinta minutos de estacionamento, para poderem
descarregar as suas mercadorias. Eu acho que esta questão do estacionamento é importante e que pode
atrair mais pessoas. Mais, há uma promessa politica, quando foi da requalificação e da inauguração
daquele espaço, que dizia que todos os clientes da Praça passariam a ter um cartão no sentido de
poderem usufruir daquele parque de estacionamento a título gratuito. Senhor Presidente, eu gostaria que
concretizasse essa promessa que foi feita então. Relativamente às condições que lá estão criadas, a
verdade é que as rendas se tornam bastante excessivas e a prova é que tem havido um conjunto de
espaços que têm vindo, lamentavelmente, a encerrar. Aqui estada uma boa oportunidade de negócio de
começo de vida para alguns jovens que, eventualmente, gostariam de abraçar este projeto, mas face às
rendas que eles consideram excessivas, não é possível a manutenção do negócio. Há um outro aspeto
que também já foi amplamente referenciado, peço desculpa, mas eu volto a referir e que tem a ver com a
existência de uns tetos em metal em cada uma das barracas que ali estão e que no verão fazem efeito de
estufa, tornando insuportáveis as condições de trabalho para essas pessoas. Mais uma vez, isto é factual,
já houve algumas pessoas que, no verão, por falta de climatização daquele espaço e em função deste
efeito de estufa, atendendo àqueles tetos metàlicos, já foram assistidas na Praça, entre as quais, alguns
comerciantes. Deixava, também, uma outra sugestão: porque não fazer a experiência piloto, ver os
resultados de abrir a Praça em dias feriados? Se, eventualmente, as coisas resultassem, era um caminho
que havia a fazer. Não resultando, retomava-se o modelo de funcionamento do espaço que existe
atualmente. Deixo uma outra sugestão

—

pegando em algumas boas práticas que vão existindo por este

país, porque este fenómeno que está a acontecer em Castelo Branco, também aconteceu em outras
cidades, nomeadamente em Lisboa e que depois estes espaços foram revitalizados, pois conseguiu-se
atrair outro tipo de negócios para lá eu acho que poderia ser muito interessante trazer para ali outro tipo
—

de negócios, papelarias, tasquinhas, comes e bebes, petiscos, que eu acho que poderiam tornar aquele
espaço mais apetecível em termos da sua frequência. Há um outro aspeto que eu também vou sinalizar e
que passa pela questão da sinalética existente na Praça, que não é a mais adequada. Poderia dar aqui
inúmeros exemplos, mas as lojas do artesanato que funcionam no piso superior têm uma placa que passa
totalmente despercebida para quem visita ou vai fazer compras à Praça. Solicitava que esta questão da
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sinalética, seguramente, uma questão que não será muito difícil de resolver, com poucos custos, mas que
iria beneficiar muito os comerciantes e o negócio. Finalmente, dar-vos conta de um outro aspeto que,
enfim, também é objeto de algum desleixo, de pouco cuidado, que é a manutenção de alguns espaços.
Coisas muito simples tais como portas, fechaduras, que se danificam e assim ficam durante meses e
meses. Há aqui um conjunto de coisas que passam muito pela vontade, não existe um esforço, sobre o
ponto de vista financeiro, muito significativo, tem a ver é com a atenção, com alguma dinâmica, com
alguma criatividade, com alguma inovação e que, com isso, nós poderiamos ajudar muitos daqueles
comerciantes que, como digo, são pessoas que já trabalham lá há imensos anos) Dito isto, há um outro
assunto que eu gostaria de voltar a abordar, ao qual fiz referência na última reunião pública do Executivo e
que tem a ver com um estudo que é feito por uma consultora internacional, a Bloom Consulting. Tive
oportunidade de trazer um gráfico onde dava nota das posições, nos últimos anos, da cidade de Castelo
Branco, como é que a cidade e o concelho se têm posicionado nesse mesmo estudo e, permita-me que
lhe diga, com toda a correção, Senhor Presidente, na altura, de alguma forma, V. Ex.a tentou ridicularizar
quer o estudo, quer, inclusivamente, a minha própria pessoa, utilizando até uma outra expressão que eu
diria menos feliz, De maneira que eu não sei se o Senhor Presidente vai ter a gentileza de receber estes
dois documentos que trago comigo, que são as páginas n.°s 7 e 9 desse estudo. Na página n.° 7, onde se
faz alusão áquilo a que, na altura, o Senhor gozou e que tem a ver com a metodologia do estudo, eu
passo a ler: por forma a medir o desempenho socioeconómico de todos os municipios portugueses, nas
suas dimensões de Negócios (Investimento), Visitar (Turismo) e Viver (Talento), foram analisados vários
tipos de dados provenientes de fontes oficiais. Quais são essas fontes oficiais? É o INE

—

Instituto

Nacional de Estatísticas e é a Pordata. Enfim, eu poderia continuar, porque a coisa é mais detalhada.
Depois, na página 9, quanto àquela questão das pesquisas e dos Iikes no Facebook e nas redes sociais,
diz o seguinte: ‘a terceira variável considerada, diz respeito à comunicação e promoção levada a cabo por
cada municipio, através do seu ‘Website’ e outras redes sociais’. Mais abaixo diz o seguinte: ‘esta 3a
variável é relevante, mas não a mais importante na hora de calcular a posição de cada município’.
Portanto, Senhor Presidente, com intuito de num futuro evitar algum conjunto de afirmações, que na altura
V. Ex.a proferiu, como lhe digo, não sei se vai ter a gentileza de receber estas fotocópias, mas eu trago-as
para si. Muito obrigado e é tudo da minha parte.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Pio: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores. Funcionários do Município. Comunicação Social. Caros Cidadãos. Só para
sublinhar aqui o facto dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMAS) passarem a assumir a
Vice-Presidência da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, a APDA, porque
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i penso que estas situações não acontecem por acaso. A estratégia que o Executivo e os Serviços
Municipalizados definiram para o concelho, em termos do nível da renovação das condutas de distribuição
de águas, um investimento que já vem de há muitos anos; a aposta na tecnologia de ponta numa
perspetiva de forte inovação e de querer prestar o melhor serviço possível; a forte capacidade de
investimento que os Serviços têm mantido ao longo dos últimos anos, fruto, também, de uma finanças
saudáveis; a formação contínua dos recursos humanos, sempre apostando na qualificação, da melhor
forma, dos técnicos dos SMAS; e uma boa gestão, leva que os Serviços Municipalizados de Castelo
Branco sejam considerados uma entidade de referência nesta área. Não é demais relembrar que, os
resultados das perdas de água que se assistem aqui no concelho de 17,19%, é uma marca magnifica,
porque se contrapõe aos 39% da média nacional. Ou seja, não sei se se possa criar esta analogia, mas,
por cada 100 litros de água que andam na rede, Castelo Branco perde 19 litros e a nível nacional perdemse 39 litros. É realmente significativo, o esforço que tem sido feito para a perspetiva de eficiência da
distribuição de água que eleva Castelo Branco para um patamar de excelência e de respeito pelo trabalho
desenvolvido e que foi agora reconhecido com este convite para a vice-presidência desta associação.
Acho que é importante sublinhar este facto, porque na politica, a coerência, o trabalho, a discrição, a
clarividência, a determinação, são caraterísticas importantes para atingir bons resultados em prol das
populações e em prol do desenvolvimento do nosso território. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: ‘Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários. Comunicação Social. Público aqui presente. Em
democracia, todos nós sabemos, há direitos e deveres, por parte de todos os cidadãos, que se fazem
cumprir através das normas e dos preceitos legais e que nos conduzem, se forem cumpridos, a uma
sociedade mais tranquila. A administração, quer seja pública, quer seja local, promove atos
administrativos, sempre dentro das suas competências, que produzem efeitos aos cidadãos, às empresas.
Tudo isto para solicitar ao Senhor Vereador Carlos Almeida que nos dissesse o que é que foi aprovado,
por unanimidade, na reunião do Executivo do dia 5 de janeiro de 2018, em relação á empresa Valamb,
Lda. Também, gostaria que nos dissesse, o que é que foi aprovado, por maioria, na reunião do Executivo
do dia 4 deste mesmo mês. Tudo para nos explicar, de facto, o que é que foi aprovado em relação a esta
matéria, quer numa reunião de janeiro, quer nesta última reunião de maio. Tenho dito.”
O Senhor Presídente: “Hoje, ficou aqui demonstrado, com as intervenções que tivemos, o trabalho
que tem sido concretizado, quer na área cultural, quer na área económica, no concelho de Castelo Branco.
Acho que devemos referir, como de muito positivo, o que está a acontecer em Castelo Branco, eu diria
mesmo, de forma impar. À Praça Municipal, não me vou referir muito sobre esse assunto, mas é fácil dizer
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que as rendas são excessivas, que está tudo mal... Isso é tudo muito fácil. A animação que existe na
Praça Municipal de Castelo Branco não aconteceu só depois do Senhor ter feito uma visita, depois de
janeiro de 2017, já acontecia antes e posso referir-lhe um dos bons momentos que aconteceram lá, ao
qual tive o prazer de assistir, que foi a atuação de dois coros do Conservatório Regional de Castelo
Branco, nas escadas da Praça

—

muito antes de o Senhor lá ter ido visitar. O ar condicionado não existe.

Quando foram feitas as obras de requalificação, foi essa a opção, por isso não vale a pena dizer que o
mesmo continua avariado. Para isso se concretizar teriamos que remodelar todo o edifício e alterar o
conceito escolhido na altura das grandes obras da Praça Municipal. Relativamente ao estudo da B!oom
Consulting, já referi tudo o que tinha a dizer. Voltaria a dizer tudo o que disse, mais não tenho a dizer. Se o
Senhor Vereador Carlos Almeida quiser intervir para prestar os esclarecimentos sobre a Valamb, Lda,
solicitados pela Senhora Vereadora Maria José Baptista, guardar-me-ia, porque eu tenho aqui uma
intervenção que gostarïa de fazer após os mesmos, se o Senhor os quiser dar, evidentemente.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Tenho todo o gosto em poder esclarecer. Mas
não posso deixar de constatar um incómodo por parte do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
relativamente à Bloom Consulting e áquilo que aqui foi dito, da parte dele e que está expresso em ata
porque as coisas são registadas

—,

—

sendo certo que ele, na altura, de forma muito categórica, claramente,

disse que aquele era um estudo que era relevante, levando em linha de conta que estávamos a falar de
uma coisa relacionada com os laivos nas redes sociais. Pois muito bem, não é isso que agora se constata!
Além do mais, Senhor Presidente, deixe-me recordar-lhe as suas declarações, no ano 2016, quando foi
confrontado com os resultados de 2015, relativamente a esse mesmo estudo, nomeadamente, no Jornal
Reconquista... Quem quiser consultar basta fazer uma pesquisa, muito facilmente, para se darem conta
do quanto não se regozijou, do quanto não achou relevante e importante, esse mesmo estudo, em função
dos resultados obtidos em 2015! Entretanto, como as coisas, infelizmente, tém vindo a agravar-se para
nós, no âmbito desse estudo, pois muito bem, agora há que desconsiderar, agora há que desvalorizar e
se, eventualmente, for caso disso

—

e foi o caso

—,

há também que fazer alguma chacota. No que diz

respeito à Bioom Consulting, eu creio que estamos conversados. No que diz respeito à questão da
Valamb, Lda, eu tenho muito gosto em clarificar o que efetivamente se passou. Aliás, eu também
compreendo que haja aqui um grande incómodo por parte o Executivo socialista, no que diz respeito a
isto. Além do mais com uma agravante e garanto-vos que não fui eu, seguramente, que encomendei a
reportagem que esta semana, nomeadamente, quando Castelo Branco também foi noticia, numa
reportagem da RTP

—

e estou a referir-me a quarta4eira

—

em que foi feita uma reportagem sobre um

equipamento de Ferreira do Alentejo, exatamente em tudo similar àquele que se pretende instalar em
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Alcains. Vimos na reportagem um conjunto de populares que faziam queixas, em resultado do impacto
fortíssimo do ponto de vista ambiental daquele equipamento. Falavam de irritações nos olhos, de
problemas respiratórios e, inclusivamente, uma cidadã estrangeira, dava este testemunho: ‘eu venho de
uma cidade amplamente industrializada, vim para Portugal para poder viver no campo e hoje sou aqui
confrontada com maiores problemas do que aqueles que tinha na minha cidade de origem.’ Jã agora,
ainda relativamente a essa reportagem de quarta1eira de Ferreira do Alentejo, dar-lhe nota que, também
consegui constatar que, nessa mesma reportagem, com as populações, estava lá o Senhor Presidente da
Cãmara. Fez uso da palavra e manifestou a sua grande preocupação em face a este equipamento e às
suas consequências. No que diz respeito à cronologia dos acontecimentos, muito rapidamente, eu diria
que no dia 5 de janeiro de 2018, nós, por unanimidade, votámos a favor da caducidade do licenciamento
desse equipamento. Na altura, a minha interpretação foi que o Executivo socialista estava ali a dar um
sinal, que percebeu que errou e corrigiu o caminho. Sendo certo que, nessa mesma reunião, ficou ciente
para todos nós que havia a possibilidade de o requerente poder, novamente, requerer o licenciamento.
Isso ficou claro. Tal veio a acontecer em abril, mais concretamente no dia 4 de abril, quando o requerente
fez uso dessa mesma prorrogativa. No dia 4 de maio, eu tenho aqui a convocatória comigo, o Ponto 4.3.
da ordem de trabalhos da nossa reunião privada dizia o seguinte: Va!amb, Lda. Licenciamento para
Construção de Edificação. Claro que depois, mediante um conjunto de explicações técnicas, também se
percebeu que o primeiro passo era, eventualmente, solicitar um estudo de impacte ambiental. Da parte
dos Vereadores do PSD, ficou muito clara esta tomada de posição: nós não estamos interessados no
estudo de impacte ambiental, porque ele também existiu em Ferreira do Alentejo e hoje as consequências
são visiveis, Da nossa parte não há nenhuma incoerência, não há qualquer problema que tenha que ser
sanado. Da nossa parte, a posição é muito clara: o PSD, os Vereadores do PSD são, manifestamente,
contra a instalação deste equipamento em Alcains. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “Pois é, Senhor Vereador. O Senhor faz afirmações que não correspondem à
verdade e eu gostava que nesta reunião ficasse esclarecido o que está em causa nesta matéria. Tenho na
minha posse umas afirmações suas e espero que sejam verdadeiras, porque estão referidas como
literalmente ditas por si: ‘o PSD, nestas circunstâncias (referindo-se do passado dia 4 de maio), votou
contra o pedido de renovação da licença e, com estranheza, o P5 votou favoravelmente, Gostava de saber
se estas são as suas afirmações. Em primeiro lugar, lamento que para si valha tudo para criar confusão na
cabeça das pessoas. Aquilo que foi deliberado, na reunião do dia 4 deste mês, foi que nem o PSD votou
contra o pedido de renovação da licença da Valamb, Lda, nem o P5 votou a favor do pedido de
licenciamento da empresa Valamb, Lda. É isto que eu gostava, desde já, de deixar esclarecido aqui nesta
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reunião, frontalmente e olhos nos olhos. Tenho aqui a informação que foi deliberada, onde está
perfeitamente explicado aquilo que se passou no dia 4 de maio. É preciso perceber que foi metido um
licenciamento pela empresa Valamb, Lda, no ano 2016, já não sei. Esse pedido seguiu os trâmites legais e
foi aprovado. Dizer que, como sempre foi esclarecido, a única coisa que a Câmara Municipal tinha que
licenciar era a construção. A empresa não iniciou a construção no prazo que estava licenciado e em
janeiro deste ano, com um pedido de prolongamento do prazo, nós declarámos, por unanimidade, a
caducidade desse prazo. Alertámos, imediatamente, porque nós gostamos que as coisas sejam bem
esclarecidas, que apesar de votarmos a caducidade e não utilizarmos o prolongamento do prazo, a
empresa tinha direito a meter um pedido de lïcenciamento. Esclareci os Senhores Vereadores disso.
Quero dizer-lhe que os Senhores tomam uma posição muito fácil, por dizerem que estão, à partida, contra,
mas a nossa posição vai até ao imite dos direitos dos outros e nós não podemos recusar um direito de
uma empresa ou de uma pessoa meter um processo de licenciamento na Câmara Municipal. Isso seda
muito fácil, mas essa não é a posição de quem quer governar ou está à frente de alguma coisa. Dizer
‘não’, ‘estou contra’, é a coisa mais fácil! Mas quero esclarecer-lhe que qualquer pessoa, qualquer
empresa, tem direito a fazer um pedido de licenciamento que dá entrada e nós não o podemos recusar.
Com certeza, o Senhor o faria, mas nós não o fizemos. Mas se nós o fizéssemos, com certeza, o Senhor
seda o primeiro a apontar-nos o dedo e a dizer que nós estávamos a negar um direito a uma empresa.
Mas nós não queremos, nem podemos recusar. A informação que foi á reunião do passado dia 4 diz o
seguinte: 1.0 A coberto de carta datada de 5 de abril do corrente ano, a requerente solicita a renovação da
licença de construção n.° 91, emitida pela CMCB em 02/12/2016 e sobre a qual foi declarada a
caducidade, por deliberação do Executivo municipal em reunião de 05/01/2018. Portanto, a informação
que foi à reunião da Câmara Municipal diz logo que há um pedido novo de licenciamento. 2.° De acordo
com o RJUE, DL n.° 555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação dada pelo DL n.° 136/2014, de 9 de
setembro, designadamente do seu artigo 72°, n.° 1, o titular de licença ou comunicação prévia que haja
caducado pode requerer nova licença ou apresentar nova comunicação prévia. Foi isso que aconteceu.
Foi apresentado um novo pedido de licença na Câmara Municipal de Castelo Branco, 3.° Infere-se de tal
disposição e, no que se refere ao caso em apreço, que estamos perante um novo licenciamento. Neste
contexto o assunto deve ser analisado como tal. Portanto, esclarece-se nesta informação que há um novo
pedido de licenciamento e que assim será tratado. 4.° A operação urbanística ora requerida refere-se à
construção de uma instalação industrial de produção de óleos vegetais brutos (exceto azeite) no lugar de
Monte Fidalgo, freguesia de Alcains e concelho de Castelo Branco. É preciso perceber que até a
informação tem em conta tudo o que se passou e as posições dos partidos polificos, das associações
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ambientais e das pessoas. 5.° O licenciamento inicial foi objeto de grande polémica e contestação por
parte de munícipes, de organizações políticas e de associações ambientais, sendo que as reclamações
produzidas se relacionavam com alegadas implicações ambientais e nocivas para o bem-estar das
populações quer em termos de ruído, quer de emissão de gases, quer de odores e inclusive relacionadas
com alegados malefícios para a saúde pública das populações residentes na zona envolvente. Portanto, a
informação tem presente todas as posições da população. 6.° Constata-se dos elementos constantes do
processo de licenciamento inicial (aquele que tinha sido feito) a inexistência de um estudo de avaliação de
impacte ambiental (AIA) do projeto, poíventura porque a entidade então coordenadora do licenciamento
(na altura não era a Câmara Municipal a entidade coordenadora do licenciamento)

—

IAPMEI considerou
—

que as caraterísticas do empreendimento não estavam abrangidas pelos limiares fixados no DL n.° 1518/2013, de 31 de outubro. E, portanto, não exigiu um estudo de impacte ambiental. Agora, sendo a
Câmara Municipal, a informação continua: 7.° Todavia face à entrada em vigor do DL n.° 73/2015, de 11
de maio, a coberto do qual foi efetuada a republicação do Sistema da Industria Responsável, aprovado em
anexo ao DL n.° 1 69/2012, de 1 de agosto, afigura-se que o empreendimento em causa configurará
atualmente uma unidade industrial do Tipo 3, pelo que a entidade coordenadora passará a ser a Câmara
MunicipaL Agora sim, a Cãmara assume até, inclusivamente, essa responsabilidade, dentro da legalidade,
evidentemente. 8.° Considerando tais competências e considerando as manifestações públicas e
reclamações havidas (mais uma vez a informação e a Câmara teve em consideração tudo aquilo que se
passou) e dada a necessidade de se salvaguardarem as questões suscitadas e de eventuais interesses
difusos, uma vez que dos elementos apresentados à Câmara Municipal por associações em defesa
desses mesmos interesses, nomeadamente a Triplo A, partidos políticos e munícipes, houve uma
alteração objetiva das circunstâncias de facto que, certamente, não foram devidamente previstas na altura
(pela entidade coordenadora e licenciadora), alterando assim a fundamentação do ato de licenciamento
anterior, julga-se, e salvo melhor opinião, que ao abrigo do disposto na subalinea iii) da alinea b), do n.° 3
do artigo 1°, do DL n. 151-8/2013, de 31 de outubro, se justifica que previamonte á eventual renovação
da licença, o projeto em causa seja submetido a Avaliação de Impacte Ambiental. Portanto, aquilo que
está aqui dito é que houve um licenciamento e que não foi pedido estudo de impacte ambiental. Mas
perante tudo o que se tem passado, perante todas as dúvidas suscitadas, nós vamos pedir um estudo de
impacte ambiental: o projeto em causa seja submetido a Avaliação de Impacte AmbientaL Ponto seguinte:
9.° Neste contexto, e nos termos do disposto na citada subalínea iii) da alínea b), do n.° 3 do artigo 1.0, do
DL n.° 151-8/2013 de 31 de outubro torna-se necessário que tal decisão da autarquia, como entidade
coordenadora do processo de licenciamento, seja precedida de audição à autoridade de AIA nos termos
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do artigo 3.° do DL n.° 151-8/2013, de 31 de outubro, sobre a necessidade de elaboração de EIA, pelo

proponente da operação urbanística em apreço. Esta é a proposta final da informação e eu gostava que
ficasse bem referido: Nestes termos propõe-se que, desde já, se comunique ao requerente o teor da
presente informação para que o mesmo possa apresentar à Câmara Municipal como atual entidade
coordenadora do processo de licenciamento, os elementos constantes do anexo IV do DL n.° 151-812013,
de 31 de outubro, que irão ser submetidos à autoridade da AIA. Portanto, este é o primeiro parágrafo da

proposta. A segunda parte da proposta: Deverá também comunicar-se que o processo (de licenciamento)
irá ficar suspenso pelas razões relacionadas com a AIA anteriormente referidas, realçando-se ainda que,
conforme referido na informação do Sr. Chefe de Divisão, dado tratar-se de uma licença caducada, o
processo em causa deverã ser instruido em conformidade com o artigo 72.0 do Decreto-Lei n°. 555/99, de
16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de setembro, preenchendo o
requerimento próprio existente nestes serviços e anexando os elementos constantes do mesmo. Sem
prejuízo do referido, dada a natureza juridica e administrativa do exposto considera-se que o assunto
deverá ser previamente analisado do ponto de vista jurídico, pelo se propõe que seja solicitado

competente parecer. Portanto, Senhor Vereador, quero esclarecer-lhe. Não sei se é ou não de propósito,
mas quando diz que votou contra a renovação da licença, não é verdade. Quando diz que o PS votou a
favor da licença, não é verdade. Aquilo que os Senhores votaram contra

—

não sei porquê, tive o cuidado

de os esclarecer foi contra uma exigência de elaboração de um estudo de impacte ambiental para que
—

as coisas sejam esclarecidas e para que se dissipem as dúvidas todas. Estamos a cumprir com a lei do
licenciamento e foi isso que foi deliberado na reunião do dia 4. Senhor Vereador, volto a referir, o P5 não
votou favoravelmente o licenciamento. Há um pedido de licenciamento que entrou, porque a Câmara
Municipal não o pode recusar, qualquer empresa tem direito a fazer esse pedido; há, antes que tudo, uma
suspensão desse licenciamento; e há uma exigência de elaboração de um estudo de impacte ambiental,
aquilo que foi votado e que os Senhores votaram contra. Esse estudo de impacte ambiental, essa
exigência, vem, precisamente, como forma de ir ao encontro das posições que as populações, os partidos
politicos e as associações ambientais tomaram. Isto sim é ir ao encontro das populações, é ir ao encontro
das dúvidas relativas a este processo. Os Senhores votaram contra essa exigência de esclarecimento que
está a ser feita no processo de licenciamento, O PS votou favoravelmente e este licenciamento está
suspenso e, por isso mesmo, ainda nem sequer iniciou os trâmites legais para decorrer. Suspenso, até
termos esta questão do estudo de impacte ambiental resolvido. Que fique bem esclarecida esta situação.
Está aqui a informação que eu já tive a possibilidade de entregar a alguma comunicação social que a
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pediu. Está esclarecido, aquilo que foi votado no dia 4 de maio, em reunião de Câmara Municipal. Senhor
Vereador, nós não votámos nenhum licenciamento nem votámos a favor, nem votámos contra.”
—

Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me permite, eu gostaria de ripostar,
obviamente. Não deixo de notar, da parte de V. Ex.a, que há algum incómodo e, eu até acrescentaria,
alguma dificuldade em explicar a sua tomada de posição. Há uma coisa que é objetiva e (actual. Na ordem
de trabalhos, do dia 4 de maio, em que nós fomos chamados a votar, a mesma dizia o seguinte, repito:
Valamb, Lda. Licenciamento para Construção de Edificação. Era isto o ponto na ordem de trabalhos.
Facilmente é consultada por qualquer concidadão que assim o entenda fazer. Obviamente que a questão,
Senhor Presidente, não está

—

nem ninguém pós isso em questão

—

no direito de o requerente voltar a

solicitar novo licenciamento. Eu na primeira intervenção tive logo o cuidado de sublinhar que nós
estávamos todos conscientes disso! A questão não se prende com isso! Isso ficou claro para todos nós. O
ponto tem a ver é com o nosso sentido de voto. A questão não está em o Município não poder recusar
este processo! Isso também está muito claro para nós! Agora, o Municipio tem a liberdade de poder
posicionar-se em termos de voto exatamente num sentido contrário àquele que se posicionou. Era o que
mais faltava, que a informação técnica não fizesse alusão a todo o contexto político e social do passado.
Obviamente que teria, necessariamente, de o fazer! O ponto tem a ver com uma outra coisa, tem a ver
com o vosso sentido de voto, no que diz respeito ao Ponto 4.3.. E, portanto, fique muito claro, o PSD é
contra qualquer tipo de estudo de impacte ambiental e que, V. Ex.a não acrescentou, mas que foi dito
amplamente nessa mesma reunião, que o estudo de impacte ambiental não é vinculativo, não é condição
sine qua non para o licenciamento, Isso ficou muito claro. Ele pode não se realizar, não é? Portanto, este
será o primeiro de outros passos que se seguem, tendo em vista, o respetivo licenciamento. Senhor
Presidente, eu terminaria dizendo que nós somos a favor do emprego. Claro que sim! Somos a favor da
atração de empresas. Obviamente que sim! E queremos um emprego de qualidade no nosso concelho!
Agora, não queremos é o emprego a qualquer preço e, sobretudo, não queremos ser o caixote do lixo de
outros concelhos onde este equipamento foi rejeitado. E se os sócios da Valamb, Lda nem sequer são
residentes em Castelo Branco, não pertencem ao nosso concelho, então que façam o favor de fazer o
respetivo pedido de licenciamento nas suas terras. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “O Senhor Vereador disse tudo com a sua última intervenção. Disse que se
fosse o Senhor a estar aqui a decidir tudo isto, decidia ao seu livre arbitrio, como quisesse e lhe
apetecesse e não tinha que seguir as regras de licenciamento nenhumas. Era tão simples como tudo isso!

É a sua posição. Evidentemente, essa é mais uma posição fácil de falar de quem não tem, efetivamente,
de decidir sobre estas matérias. Por um lado, uma posição dessas, para mim é inconcebível, porque eu
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não tomo posições assim. Por outro lado, dizer que não aceito nenhum pedido de licenciamento, não
aprovo nenhum pedido de licenciamento porque as pessoas não são de cá, isto é arranjar os
argumentos... Eu nem vou dizer mais nada, para não dizer... Eu quero é que, na verdade, isto fique bem
esclarecido. Não é essa a forma de estar do Partido Socialista. Nós não deliberamos nem decidimos
dessa forma arbitrária como o Senhor está a querer. Um pedido de licenciamento tem regras que não são
fáceis e por isso é que há informações técnica sobre estas matérias e nós temos de segui-las, somos
obrigados a seguir essas regras! O Senhor, mais uma vez, continua a tomar este tipo de posições
demagógicas. É muito fácil dizer: somos contra! Pronto!... Aliás, como disse na última reunião: somos
contra e, portanto, voto contra e não há a legalidade do licenciamento, que não se tem que ter em conta,
faça-se como entender! E, também, não interessa!... Porque o Senhor até nem precisa que se esclareçam
as coisas, poiso Senhor até é contra um estudo de impacte ambiental! Coisa que o seu partido...
O Senhor Vereador Carlos Almeida referiu em off algo sobre o estudo de impacte ambiental não ser
vinculativo.
O Senhor Presidente continuou: “Não, não é vinculativo exigirmos esse estudo de impacte ambiental!
Mas nós estamos a querê-lo. Pelo enquadramento da lei, não é necessária a sua apresentação, pela
indústria em causa. Mas nós estamos a pedi-lo e foi isso que foi votado na última reunião. A exigéncia e os
Senhores foram contra, precisamente, porque os Senhores não querem o esclarecimento das coisas,
porque os Senhores não querem procurar o esclarecimento desta realidade toda. Aquilo que os Senhores
votaram foi contra o estudo de impacte ambiental e, que fique esclarecido, nós votamos a favor da
exigência de um estudo de impacte ambiental e não votámos qualquer licenciamento de indústria, nesse dia.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, eu volto, outra vez, um
pouco mais atrás, então teria que...
O Senhor Presidente: “O Senhor vai repetir a informação e eu vou repetir novamente o que disse, mas
faça o favor.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida continuou:

“...

teria que reconsiderar aquilo que escreveu na

ordem de trabalhos. Eu insisto, porque esta questão é relevante, O nosso sentido de voto era
relativamente a este ponto, repito: Valamb, Lda. Licenciamento para Construção de Edificação. Este é que
era o ponto. Segundo aspeto importante, este estudo de impacte ambiental, que agora aqui é tão
valorizado, que fique claro, não é vinculativo. Não há ninguém neste espaço que possa assegurar que este
estudo de impacte ambiental se irá realizar! Em terceiro lugar, também ficou muito claro para todos, que o
PSD, mesmo com estudos de impacte ambiental, não está interessado neste equipamento! Veja-se o que
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se passou em Ferreira do Alentejo, onde houve o tal estudo de impacte ambiental! Só que agora, quem
está a sofrer com as consequências da instalação daquele equipamento são as populações! Finalmente,
há um outro aspeto que é da maior relevância. É que até há pouco tempo, quem coordenava este tipo de
instalação era o IAPMEI

—

Agência para a Competitividade e Inovação, IP, era uma entidade externa à

autarquia e agora passa a ser o Município. Portanto, insisto, o Municipio não pode recusar um pedido de
licenciamento, mas pode votar contra esse mesmo pedido e era isso que se pedia a V. Ex.as. Outros
municípios assim o fizeram, outros executivos assim o fizeram. Também eram executivos, seguramente,
responsáveis.”
O Senhor Presidente: “Senhor Vereador, peço desculpa, mas as suas intervenções até já levaram a
que pessoas do seu partido venham acusar-me de desonestidade intelectual. O Ponto 4.3. da ordem de
trabalhos do dia 4 de maio fala de licenciamento que é isso que está em causa. O que está em causa é
um pedido de licenciamento. O que o Senhor tem na informação é relativo a esse pedido. O que o Senhor
tem na informação é a suspensão desse pedido de licenciamento e a exigência de um pedido de estudo
de impacte ambiental, Se o Senhor fica só pelos pontos que estão na ordem de trabalhos, então
escusamos de continuar a mandar os documentos, porque o que está bem escrito na informação é aquilo
que eu acabei de ler aqui, está a perceber? E o Senhor não pode refutá-lo, porque isso está, efetivamente,
escrito. O Senhor votou contra a exigência do estudo de impacte ambiental e, para além disso, nunca
trouxe os esclarecimentos técnicos que já lhes foram pedidos várias vezes, porque nos ajudaria a tomar
decisões. Comparações no ar, comparações de coisas parecidas que não são a mesma coisa,
deliberações de outros executivos que não têm nada a ver com o assunto... Há muitas situações dessas,
mas isso nada esclarece. Se o Senhor quer esclarecer, traga aqui aquilo que é mau em termos técnicos
para ficarmos esclarecidos. Desse modo, se ficarmos esclarecidos tecnicamente, poderemos votar, mais
facilmente, contra o licenciamento da informação. Agora, eu também nunca vi vontade nenhuma de
esclarecimentos sobre isso! Muito obrigado.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida referiu-se, em off, a Vila Velha de Ródão.
O Senhor Presidente: ‘O que é que é Vila Velha de Ródão? O Senhor sabe o que é Vila Velha de
Ródão? Sabe o que se faz em Vila Velha de Ródão? Sabe que processos são ali feitos? Sabe que
processos estão aqui a ser licenciados? Consegue dizer-me a diferença entre uma indústria e outra?
Consegue-me dizer o que é que cada uma concretiza e não concretiza? A diferença entre umas e outras?
Se me quiser esclarecer, eu estou aberto a ser esclarecido, mas não me venha só com exemplos de Vila
Velha de Ródão! Diga o que é que é uma coisa e o que é que é outra?
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O Senhor Vereador Carlos Almeida referiu-se, em off, a Ferreira do Alentejo.
O Senhor Presidente: “Também, Ferreira do Alentejo! Esclareça tudo, aquilo que é uma coisa e o que
é outra! Esclareça, não crie apenas confusão! Procure esclarecer tecnicamente.

É tecnicamente que estas

coisas devem ser esclarecidas! Traga os esclarecimentos técnicos que nós estamos abertos a recebê-los.
Agradecemos-lhe, se os trouxer!”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se calhar ainda valeria a pena fazer uma
referência, porque estas coisas têm história! Eu não estava cá, mas estavam cá outras pessoas e na altura
em que esta questão foi aberta

—

a questão do licenciamento da Valamb, Lda, em Alcains

—‘

o exemplo

que era dado, inclusivamente com convites a que os Vereadores da oposição pudessem também visitar as
instalações, veja se lá só: era Ferreira do Alentejo! Portanto, o tempo acabou por, de alguma forma, dar
razão a quem, na altura,

já tinha tomado uma posição contra e agora nós em coerência também só

tinhamos que tomar esta posição. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “Senhor Vereador, eu só lhe peço que traga toda a informação técnica e
coerente sobre isso. E eu não convidei... Até porque eu nem lá fui. Eu disse para as pessoas irem
esclarecer-se e ver in loco tudo o que houvesse para ser visto. Nunca foi preciso esconder nada. E desafio
o Senhor Vereador a trazer as informações técnicas que tem e para, tecnicamente, esclarecer tudo aquilo
que diz.

É isso que lhe peço, já que não quis um estudo de impacte ambiental que, julgamos, pode

esclarecer isso.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida insistiu, em off, que o estudo de impacte ambiental não é
vinculativo.
O Senhor Presidente: “Não é vinculativo, mas o Senhor não o quer à partida!”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o periodo da ordem do dia.
II

—

PERI000 DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinárias dos dias 20 de abril
(Ata n.° 10) e 4 de maio de 2016 (ata n.° 11) que, postas a votação, foram aprovadas por unanimidade.
Ponto 2

—

TRANSFERÊNCIA CAPITAL

Agrupamento de Escolas Amato Lusitano
Ata

n.°
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Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 8.500,00, ao Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, como apoio financeiro destinado a
comparticipar obras de requalificação nos edificios das oficinas e aquisição de diversos materiais.
E

Ponto 3 CONTRATAÇÃo PÚBLICA
—

Instalação do Centro de Oportunidades Sociais do Moinho Velho. Resposta a Erros e Omissões
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1907, de 24104/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestwturas, elaborada como resposta aos erros e omissões apresentados na
sequência do procedimento concursal referência CP E 195/2017—Instalação do Centro de Oportunidades
Sociais do Moinho Velho. Da presente, consta a seguinte transcrição: “nos termos do n.° 1 do artigo 619
do Código dos Contratos Públicos (CCP), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 149/2012,

de 12 de julho, foram apresentadas, através da plataforma www.acingov.pt, quatro listas de erros e
omissões, conforme consta na plataforma eletrónica (Anexo 1), pelos interessados: Norcep Construções,
SA; CIP

—

Construção, SA; António Ascenção Coelho & Filhos, SA; e Lena Engenharia e Construções, SA.

Após a análise das listas de erros e omissões, foram introduzidas alterações no mapa de quantidades e
decidiu-se prestar alguns esclarecimentos adicionais conforme documentos em anexo: ‘Mapa de
Quantidades_Retificado.xlx’; ‘Observacoes_erros_omissoes.pdf; ‘EO.Ol_Meia Cave_Estabilidade.dwfx’;
‘EO.02_Miradouro.dwfx; ‘EO.03_Fontanario.dwfx’; e EO.04_Lettering_Sinaletica.dwfx’. Deverá ainda ser
retomada a Contagem do prazo para apresentação das propostas, nos termos do n,° 3 do artigo 61.° do
CCP, concedendo aos concorrentes o prazo decorrido desde o prazo limite da apresentação das listas de
erros e omissões, atê à comunicação da decisão prevista no n.° 5 do artigo 619 do COR Mais se propõe
que a presente informação seja aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratae’,
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a resposta aos erros e omissões
apresentados pelos interessados, Norcep Construções, SA, CIP

—

Construção, SA, António Ascenção

Coelho & Filhos, SA e Lena Engenharia e Construções, SA, na sequência do procedimento concursal
referência CP E 195/2017— Instalação do Centro de Oportunidades Sociais do Moinho Velho.
Ponto 4—OBRAS MUNICIPAIS
4.1. Prorrogação de Prazos de Empreitadas
4.1.1. RequalifiCação e Valorização Ambiental do BarroCal
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2229, de 16/05/2016, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro João de Sousa
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Baltasar, SA, para prorrogação do prazo da empreitada de Construção, Melhoramentos e Conservação de
Parques, Jardins e Outros Espaços Ajardinados no Município: Requalificação e Valorização Ambiental do

Barrocal, por um período de 180 dias, sem encargos adicionais para o Município, nomeadamente no que
respeita a encargos de estaleiro. Da informação consta a seguinte explicação: “efetivamente o projeto em
causa, pela sua especificidade, exige mão-de-obra altamente especializada até porque praticamente todos
os elementos são ajustados às condições particulares que se verificam em obra; tendo em conta as
características da obra, e sendo os acessos à mesma em terra, foi impossível desenvolver os trabalhos
como previsto, durante o mês de março, devido à intensa pluviosidade verificada; o acompanhamento
arqueológico efetivamente exigiu a suspensão dos trabalhos de movimento de terras tendo impedido o
normal desenvolvimento dos trabalhos. Por tudo isto e porque efetivamente se reconhece que se trata
duma empreitada com características peculiares em termos técnicos, pois todos os elementos, tanto de
madeira como metálicos, são executados com base nas condições do terreno, o que não permite
execução de elementos em série, como é habitual, a fiscalização considera encontrarem-se reunidas as
condições para a aprovação da prorrogação de prazo graciosa pelo tempo requerido de 180 dias”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção, Melhoramentos e Conservação de Parques, Jardins e Outros Espaços Ajardinados no
Município: Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal, solicitado pelo empreiteiro João de Sousa

Baltasar, SA, pelo periodo de 180 dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer
encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços
ou quaisquer outros ánus, derivados da prorrogação de prazo.
4.1.2. Requalificação Urbana da Alameda do Cansado e Rua Eng. Duarte Pacheco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2228, de 16/05/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, para prorrogação do prazo da empreitada de Obras de
Pequalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação Urbana da Alameda do Cansado e Rua Eng.

Duarte Pacheco, por um período de 69 dias, sem encargos adicionais para o Município, nomeadamente no
que respeita a encargos de estaleiro. Da informação consta a seguinte explicação: “durante o mês de
março registou-se um grande atraso justificado pela forte pluviosidade que impediu o normal
desenvolvimento dos trabalhos. No entanto, outros fatores, como a necessidade de permitir o acesso aos
moradores e comerciantes em todas as zonas onde decorre a empreitada, também tem levado a que o
trabalho se desenvolva mais lentamente. A dificuldade em encontrar mão-de-obra especializada tem sido
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transversal no setor da construção civil motivado por algum crescimento do setor aliado à elevada taxa de
emigração que se registou nos últimos anos. Por estes motivos, a fiscalização é da opinião que se
conceda a prorrogação de prazo graciosa pelo período requerido de 69 dias”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de

Obras de Requabilcação Urbana em Castelo Branco: Requalificação Urbana da Alameda do Cansado e
Rua Eng. Duarte Pacheco, solicitado pelo empreiteiro Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda,

pelo periodo de 69 dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer encargos para o
dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer
outros ánus, derivados da prorrogação de prazo.
Ponto 5

—

SaoR EMPRESARIAL LOCAL

Albigec, EMJSA. Relatório Trimestral de Execução Orçamental

—

1.0

Trimestre de 2018

Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, o Relatório Trimestral de Execução
Orçamenta!— 1.° Trimestre 2018, da Albigec

—

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer,

EM/SA, que apresenta os seguintes saldos finais constantes do seguinte quadro:
Execução Tesouraria 2018
Sede

Piscinas

Piscinas
Parque da Parque de
rastelo Branco1 Cidade
campismo

Gastos
Rendjnentos
ResWtadoLiqu:do

€23.027.48;€21.97338j

€61 649,35

€62.3fl.51’€ 17.456,27 €4492126

€645,00
€000

Jardim
do Paço

Museu
Canteiro

Museu
Pista de
Caal&roPatnagem

T tal

€774428 € 10.27126 €47.582,02’ €7469,31

€ 14.393.92 €110000

€195.856,00

-

€400,81

cine-Teato
Avena

€4.700,82 €4217257

€15,85

€124,79

€000

€172.169,88:

€‘935003 -€4.517,11 -€ 16.728,09 -€645,00 -€7.343,47 -€5 S7O.44.4S,4Og,4S47.4S3.46-€l4.2Bg.l3 -E l.lX00 -€23.686 12:

A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento do Relatório Trimestral de Execução Orçamental— 1.°

Trimestre 2018, da Albigec — Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, ErWSA, deliberou
dardele conhecimento ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, remetendo-lhe um exemplar.
Ponto 6—URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
6.1. Plano de Pormenor da Zona Envolvente da Estação Ferroviária de Castelo Branco

—

Envio

da Proposta do Plano para a Assembleia Municipal nos Termos do n.° 1 do artigo 90 do
Decreto-Lei n? 80/2015, de 14 Maio
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares com o
número de entrada 2277, de 17/05/2018, com o assunto Plano de Pormenor da Zona Envolvente da

Estação Ferroviária de Castelo Branco

—

Envio da Proposta do Plano para a Assembleia Municipal nos

Termos do n.° 1 do artigo 90 do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 Maio. Da mesma consta o seguinte texto:
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Introdução:

1 Na sequência da reunião pública do Executivo, realizada em 17 de novembro de 2017, foi
-

deliberado submeter a Proposta do Plano de Pormenor da Zona Envolvente da Estação Ferroviária de
Castelo Branco (PPZEEFCB) a um período de discussão pública, pelo prazo de 20 dias úteis, com inicio
após 5 dias úteis contados a partir da publicitação do aviso (extrato) n.° 14758/2017, publicado no Diário
da República, 2Y série, n.° 235, de 7 de dezembro de 2017. O período de discussão pública decorreu
entre 18/12/2017 e 17/01/2018, tendo sido apresentadas durante o mesmo 4 participações que foram
analisadas pelos serviços da Câmara Municipal e pela firma Risco
SA, Equipa que se encontra a elaborar o Plano. 2

-

—

Projetistas e Consultores de Design,

Na sequência da reunião pública do Executivo,

realizada em 16 de março de 2018, foi deliberado proceder á alteração da proposta do Plano de Pormenor
submetida a discussão pública na sequência de 3 das participações apresentadas, que se concretizam
essencialmente em ajustamentos em planta e nos parâmetros urbanisticos nas parcelas P1 e P2 e no
regulamento do Plano, e não dar provimento á participação apresentada relativa a matérias de caducidade
do procedimento, lermos de referência e os objetivos do plano, área de intervenção e não conformidade
com o PGU em vigor. Foi ainda deliberado remeter cópia da informação à firma Risco

—

Projetistas e

Consultores de Design, SA, para proceder à elaboração da versão final da Proposta do Plano, na
sequência da ponderação dos resultados do inquéhto público e nos termos da informação presente á
reunião de 16/03/2018. 3

-

Em 14/05/2018 deu entrada nos nossos serviços a Proposta do Plano de

Pormenor da Zona Envolvente da Estação Ferroviáda de Castelo Branco a qual, depois de analisada, se
verificou estar em conformidade com a deliberação da reunião pública realizada em 16/03/2018. Assim,
considerando que os planos municipais são aprovados pela Assembleia Municipal, mediante proposta
apresentada pela Câmara Municipal, nos termos do número 1 do artigo 90.° do Decreto-Lei n.° 80/2015,
deve a proposta do Plano seguir a sua tramitação. 4 Após eventual aprovação da Proposta do Plano,
-

conforme disposto no número 2 do artigo 92°. Decreto-Lei n,° 80/2015, de 14 de maio, terão que decorrer
os procedimentos administrativos subsequentes à conclusão da elaboração, os quais devem ser
concretizados de modo a que, entre a respetiva aprovação pela Assembleia Municipal e a publicação no
Diário da República, medeiem 30 dias, para o caso dos planos de pormenor. Estes procedimentos são
promovidos através da plataforma de submissão automática, destinada ao envio dos planos territoriais
para publicação no Diário da República e para depósito na Direção Geral do Território. Proposta: Em face
do exposto, propõe-se que em reunião pública do Órgão Executivo seja deliberado remeter a Proposta do
Plano de Pormenor da Zona Envolvente da Estação Ferroviária de Castelo Branco à Assembleia
Municipal, para efeitos de eventual aprovação, conforme o disposto no número 1 do artigo 90.° do
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio.”
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter, a Proposta do Plano de Pormenor da Zona
Envolvente da Estação Ferro viária de Castelo Branco, à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação,
conforme o disposto no número 1 do artigo 90.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio
6.2. LE-EDI 11612014. Victor Manuel da Cruz. Declaração de Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência LE-EDI 116/2014, de 15/10/2014, requerido por Victor Manuel da Cruz, para proceder a
edificação nova no lugar conhecido como Vale do Raio, em Lardosa. Na listagem do roteiro do processo,
processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 03/05/2018, os serviços propuseram a
declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta que o periodo 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 116/2014, de 15/10/2014, requerido por Victor Manuel da
Cruz, para proceder a edificação nova no lugar conhecido como Vale do Raio, em Lardosa.
Ponto 7—PATRIMÓNIO

7.1. Prédio Urbano em Rua da Carreira de Tiro Valongo, em Castelo Branco. Mário Anibal
—

Beato de Oliveira Barros. Cedência Graciosa
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7, de 04/05/201 8, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, concernente à seguinte cedência graciosa: “Foi condicionante do licenciamento da
construção de uma moradia, sito no Bairro do Valongo, Rua Carreira de Tiro em Castelo Branco, a
cedência gratuita, para o alargamento da via pública, bem como a colocação do lancil e a pavimentação
do passeio na continuidade do existente na Rua da Carreira de Tiro, de uma parcela de terreno com a
área d? 10200 m2 do prédio inscrito na matriz predial 7209 e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 8921/20070921. Todos os trabalhos na área cedida serão suportados pelo
próprio e terão de estar concluídos aquando do pedido de emissão/autorização de utilização. Assim,
deverá a Ex.ma Câmara deliberar sobre a aceitação da doação e dar poderes ao Senhor Presidente, ou
quem legalmente o substituir, para outorgar a respetiva escritura,”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33? da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, aceitar a cedência graciosa, por Mário Anibal Beato de Oliveira Barros, da
área de 102,00 m2 do prédio inscrito na matriz predial 7209 e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 8921/20070921, localizado no Bairro do Valongo, Rua Carreira de Tiro em
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Castelo Branco, para alargamento da via pública, colocação do lancil e a pavimentação do passeio na
continuidade do existente,
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
7.2. Proposta de Atribuição de Preço a Merchandising Patrocinado pelo Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1875, de 24/04/2018, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de € 1,50, por unidade, para venda ao público de postais relativos à

llustrarte 2018— Bienal Internacional de Ilustração para a Infância.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 1,50, por unidade, para venda
ao público dos postais relativos à llustrade 2018— Bienal Internacional de Ilustração para a Infância.
Ponto 8— CONTABILIDADE

6.a Alteração ao Orçamento e 7a à Grandes Opções do PlanoI2Ol8
Pelo Senhor Presidente foram presentes as 6. Alteração ao Orçamento e a 7,a às Grandes Opções do
Plano/2018, respetivamente, nos valores de € 47.000,00 e € 18.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

9.1. Diocese de Portalegre Castelo Branco. Protocolo de Colaboração Técnica, Científica e
—

Financeira para a Salvaguarda e Valorização de Património

Pelo Senhor Presidente foi presente a minuta de Protocolo de Colaboração Técnica, Científica e
Financeira para a Salvaguarda e Valorização de Património, a celebrar com a Diocese de Portalegre

—

Castelo Branco, cujo objeto “estabelece as formas de colaboração entre o Município de Castelo Branco e
a Diocese de Portalegre

—

Castelo Branco, tendo em vista uma atuação conjunta no sentido da

preservação e fruição do património religioso no seu território, promovendo o reforço de cooperação
técnica, cientifica e humana entre as duas instituições, planificando e desenvolvendo uma política de
salvaguarda, de valorização e divulgação turística e cultural; potenciar o património religioso como uma
oferta de Cultura de excelência, evidenciando-o e devolvendo-o às comunidades, e assim, envolver as
mesmas na sua proteção e valorização; reforçar o património religioso enquanto fator de desenvolvimento
sócio-económico do território, tendo em vista a preservação da identidade cultural e a alavancagem de
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novas oportunidades para o território.” O protocolo é dado como reproduzido, ficando a fazer parte
integrante desta ata identificado como documentação n.° 1.
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração Técnica,
Científica e Financeira para a Salvaguarda e Valorização de Património, com a Diocese de Portalegre

—

Castelo Branco.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar o respetivo protocolo.
9.2. Associação Popular de Palvarinho. Isenção de Pagamento de Licenças de Ruido
Feio Senhor Presidente foi presente um requerimento, da Associação Popular de Palvarinho, de
isenção do pagamento de licença de ruido, relativa à festa popular de São Lourenço, a realizar nos dias 19
e 20 de maio de 2018, em Palvarinho. Pelo Gabinete Juridico foi produzido, no programa de gestão
documental MyDoc, em 11/05/2018, o parecer que seguidamente se transcreve: “nos termos do n.° 2, do
artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio, a Câmara Municipal pode
dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento fundamentado, o pagamento das taxas e de
outras receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas de direito público, associações humanitárias,
desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais, que beneficiem de isenção ou redução de
(IRC), o que deverá ser comprovado mediante a apresentação do competente documento, desde que os
atos ou factos se destinem à prossecução de atividades de interesse público para o Municipio. Da
documentação junta ao processo, nomeadamente, cópia da declaração de rendimentos, Modelo 22, Anexo
D, constata-se que a associação, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos
rendimentos, A requerente é uma Associação que tem por objeto dinamizar a cultura, o desporto, assim
como a ocupação dos tempos livres dos jovens e não tem fins lucrativos. A requerente pretende obter
Isenção de pagamento de taxas para realização de festa popular em honra de São Lourenço, a realizar
nos dias 19 e 20 de maio de 2018, em Palvarinho. Face ao exposto, considerando que a atividade a
desenvolver (convivio) se insere no âmbito das atividades sócio-recreativas e culturais, proporcionando
aos participantes momentos de convívio e lazer, dinamizando dessa forma a comunidade local, somos de
opinião de que poderá a associação beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do artigo 6°,
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção de pagamento de licença especial
de ruido a Associação Popular de Falvarinho, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do Regulamento e Tabela
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de Taxas e Outras Receitas do Município, para a realização de festa popular (convívio), em Palvarinho,
nos dias 19 e 20 de maio de 2018.
Ponto 10— PAGAMENTOS

Associação Rede de Judiarias de Portugal. Joia Extraordinária
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2166, de 10/05/2018, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, concernente ao pagamento “de uma joia extraordinária no valor de €
3.752,61, aprovada em reunião extraordinária de Assembleia Geral, de 13/03/2018”. Da informação
consta, ainda, o seguinte texto: “tendo em consideração que o Municipio de Castelo Branco foi integrado
na Associação Rede de Judiarias de Portugal, por deliberação do Órgão Executivo de 20/01/2012 e do
Órgão Deliberativo, de 20/02/2012, não se vê inconveniente que o Município autorize o pagamento da joia
extraordinária, tendo em conta que a mesma se destina a fazer face a necessidade de gestão de
tesourada para a execução do projeto PT 08

—

Rolas Sefarad: Valorização da Identidade Judaica

Portuguesa no Diálogo Interculturas.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento joia extraordinária no valor de
€ 3.752,61, à Associação Rede de Judiarias de Portugal, no âmbito do projeto PT 08

—

Rotas Sefarad:

Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo interculturas, a que o Municipio de Castelo

Branco se encontra vinculado.
Ponto 11— DIÁRIO DE TESOURARIA

Resumo Diário de Tesourariadodia 17 de maio:

Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 28.591.544,15
€ 299.468,23

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III

—

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Terminados os assuntos da ordem do dia, a Câmara Municipal passou a ouvir as intervenções por
parte do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Interveio Maria do Carmo Batista que colocou várias questões ao Senhor Presidente. A primeira,
sobre se foram pedidos, ou não, estudos de impacte ambiental, tanto sobre o licenciamento requerido pela
Valamb, Lda, como no Barrocal, A segunda questão, sobre a qualidade da água e a morte de peixes na
Barragem de Santa Águeda. O Senhor Presidente respondeu que, segundo o que já havia sido
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esclarecido, o estudo de impacte ambiental não é obrigatário, nem no caso do licenciamento da Valamb,
Lda nem no caso do Barrocal. Referindo-se à Barragem de Santa Águeda, respondeu que entende que
deve deixar o esclarecimento desse assunto para as autoridades competentes, mas acrescentou que a
Câmara está atenta à situação.
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
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA
E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas
e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secr
O Presidente da Câmara

ri

z

O Secretário
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