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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°22
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos Paços do
Municipio, a Câmara Municipal reuniu publicamente porconvocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor
Presidente Luis Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto
Rodhgues 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 Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos,
Roberto António Reixa Nabais.
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 Vereador Jorge Carrega Pio: ‘Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhor Deputado Municipal. Senhores Diretores e funcionários da
Câmara Municipal. Prezada Comunicação Social e Caros Municipes. A minha intervenção de hoje vem no
sentido de evidenciar a mudança a que se assistiu no nosso concelho, fruto do trabalho desenvolvido nos
últimos 20 anos. Efetivamente, a estratégia executada, tem levado a uma transformação do concelho,
nomeadamente da cidade de Castelo Branco, que elevou, para patamares de excelência, a qualidade de
vida dos nossos munícipes. A estratégia desenvolvida abrangeu, por exemplo, a construção de novos
equipamentos (de índole social, cultural, de lazer, e outras áreas), a criação de novos espaços verdes e
ajardinados, a construção e melhoramentos de redes viádas, apetrechando o concelho no seu todo com
excelentes infraestruturas. Não é normal o trabalho desenvolvido nesta área. Aliás, Castelo Branco marca
a diferença, pela positiva, quando comparado

com

outros. Importa referir que, algumas das

concretizações, foram alvo de criticas, desconsiderando o seu propósito estratégico ou respetiva utilidade.
Mas importante foi que, confiantes na estratégia definida e certos do contributo para o desenvolvimento da
cidade, do Concelho e da Região, os diferentes Executivos socialistas ousaram e tiveram a capacidade de
concretizar enormes investimentos e, simultaneamente, garantir à autarquia uma saúde financeira
invejável. Felizmente, o atual Executivo tem mantido esta forte capacidade de concretização. Aliás, esta
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situação, é comprovada por exemplo, com a recente inauguração do espaço da Ex-Metalúrgica (uma obra,
acho eu, que orgulha todos albicastrenses) e, num outro exemplo, com a execução da obra do
prolongamento da Avenida Egas Moniz (fazendo já parte do ambicioso projeto do Parque da Cruz do
Montalvão). Ou outros exemplos, como a adjudicação das obras da Instalação do Centro de
Oportunidades Sociais ou a Estruturação do Corredor Urbano entre a Avenida do Empresário e a Área de
Localização Empresarial. É relativamente a esta última obra, a Estruturação do Corredor Urbano entre a
Avenida do Empresário e a Área de Localização Empresarial, que, se me permitem, gostaria de sublinhar
o meu espanto sobre o sentido de voto por parte dos Vereadores do PSD, no que diz respeito á sua
adjudicação, tendo optado pela abstenção. Trata-se de uma obra que claramente vem melhorar a
articulação e a conetividade entre a cidade e o parque industrial, tem o potencial de desviar o tráfego de
atravessamento que atualmente uUliza a zona de lazer e, principalmente, possibilitará a integração de um
circuito de transportes colefivos, servindo um maior número de habitantes, ao invés da solução atual que
consiste num vai e vem pelo mesmo trajeto, servindo assim mais pessoas e mais equipamentos. Eu não
falaria neste assunto) se não houvesse uma contradição evidente e clamorosa neste exemplo da obra que
referi. É que os Senhores Vereadores do PSD, já fazem oposição á sua própria oposição. Abstêm-se por
determinadas razões na fase da adjudicação da obra, mas votaram a favor quando foi para aprovar o
concurso público da mesma, em dezembro. É um pouco o ‘toca e foge’, demonstra incongruência. Diz que
sim, mas depois pensando melhor, diz que é melhor não. Não é assim que se gerem os destinos de uma
autarquia. A responsabilidade que quem governa não se compadece com demagogias. Pasme-se... Esta
oposição até já está contra a obra que tempos antes tinha concordado. É neste contexto, que gostaria de
reforçar a importáncia da estratégia desenvolvida e, na pessoa do Senhor Presidente, dar os parabéns
pelas constantes concretizações, seguindo um caminho bem definido acompanhado de muita
determinação. Bom dia.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Senhor Deputado Municipal. Demais presentes. A minha intervenção passa pelo
seguinte assunto: em julho do presente ano, foi atribuido aqui um subsidio à entidade Albi Spod Clube de
Castelo Branco, no valor de €3.000,00, para a participação no Campeonato Nacional Segunda Divisão.
—

Entretanto, essa entidade emitiu um comunicado recentemente a dizer que não tinha solicitado esse
subsídio e que não participou nessa atividade. Simplesmente, queria esclarecer esta situação: se foi
atribuido o subsidio, se este protocolo está em vigor para o presente ano, se faz sentido ter vindo a
reunião do Executivo, uma vez que a entidade diz não ter solicitado a verba. Obrigado.”
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia. Ex.mo. Senhor Presidente.
Ex.mos Senhores Vereadores. Ex.mo Senhor Deputado Municipal. Cumprimento, também, os Técnicos
Superiores desta casa, demais Concidadãos, Ex.ma Comunicação Social também representada. Senhor
Presidente, eu tenho um ponto para explanar e que tem a ver com o arranque do ano letivo de 2018-2019
—

1

foi esta semana que agora termina o início das atividades letivas propriamente dito

—

e, também, um

outro dado que se relaciona com a questão das colocações no ensino superior. Começo por cumprimentar
toda a comunidade escolar e educativa do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB). Nunca será
demais sublinhar a relevância que esta instituição tem no desenvolvimento, quer de ãmbito local, mas
também fruto da própria missão e do seu desenvolvimento a nível regional. Foi com agrado que tomámos
conhecimento, que este ano, ao nível das colocações, haverá, comparativamente com o ano transato,
mais um aluno no IPCB, sendo certo

—

acho que alguma precaução fará sentido

—,

que o balanço final

ainda não se poderá fazer. Este é um sinal positivo, mas o balanço final não se poderá fazer porque nem
sempre é coincidente o número de alunos colocados com o número de alunos matriculados. Portanto,
vamos ter que aguardar por esse dado das matrículas, para depois nos darmos conta, efetivamente, se
temos mais ou menos alunos. Ainda assim

—

e isto é que importa realçar o IPCB continua a afirmar-se
—

como uma instituição de referência e como o motor do desenvolvimento regional. Fica aqui uma saudação
a todo o corpo docente e ao pessoal não docente das diferentes escolas que compõem o Instituto
Politécnico de Castelo Branco. Gostava de ter uma palavra muito particular para com os alunos do préescolar, do ensino básico e do ensino secundário e respetivas familias. Formulo um voto de um bom ano
letivo e, acrescento a este voto, dizendo que o sucesso do ano escolar dos alunos do nosso concelho é,
seguramente, o sucesso desta comunidade, das escolas e deste município. Nesta palavra de saudação,
gostaria de dirigir um cumprimento muito especial para aquele que tem sido o baluarte do sucesso destas
instituições, indiscutivelmente, o corpo docente temos tido um como docente muito qualificado no nosso
—

concelho, muito profissional, que tem dado provas desse profissionalismo nos últimos anos
uma palavra muito particular para com todo o pessoal não docente

—

—

e, também,

assistentes técnicos, assistentes

operacionais que, em muitas circunstâncias, face a ausências e a uma redução do número de assistentes
operacionais, têm feito um esforço muito acrescido no sentido de ultrapassar situações que se vão
colocando no quotidiano das nossas escolas. Gostaria ainda de realçar também me parece positivo
—

—,

o

facto de, neste ano letivo, termos uma intervenção em curso que praticamente estará concluida em termos
do equipamento escolar... Estou a referir-me aos agrupamentos de escolas Amato Lusitano e Nuno
Álvares. São investimentos significativos em que há uma comparticipação de fundos comunitários de 85%,
mas também, será justo acrescentar que a Câmara Municipal de Castelo Branco também acompanhou
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este esforço, no sentido destas escolas serem objeto de uma requalificação. Era isto que eu gostaria de
dar nota, neste ponto prévio, no que diz respeito ao ano letivo. Ainda assim, no que diz respeito ao
lançamento do ano letivo 2018-2019, há duas ou três situações que no nosso ponto de vista são muito
preocupantes. Nós fomos confrontados, há cerca de quinze dïas, com um dado avassalador. Eu diria que é
um dado verdadeiramente preocupante, para o Concelho de Castelo Branco. Não é um dado do Carlos
Almeida, é um dado oficial. Eu estou a falar de um dado que vem na Pordata Kids e o que nós podemos
constatar é que Castelo Branco, no período compreendido entre 2010, em que tinha nas suas escolas, nos
seus agrupamentos, a frequentar o ensino básico e o ensino secundário, 9.801 alunos... Acontece que em
2017, após sete anos, nós temos 6.666 alunos. Isto é, Castelo Branco, num espaço de sete anos, teve
uma redução de 32%. Dir-me-ão alguns, que esta é uma realidade extensiva a todo o interior do pais e, de
facto, é. O pais

—

e em particular o interior

—

vive um inverno demográfico. Mas, eu tive o cuidado de

analisar os mesmos dados dos alunos que frequentam o ensino básico e secundário nas oito capitais do
interior do pais que nos servem de referência

—

porque são realidades similares á nossa

—

e dessas,

aquela que mais alunos perde percentualmente, é Castelo Branco. É neste rankíng, em que Castelo
Branco ocupa o primeiro lugar, que nós gostaríamos que ocupasse o último, porque foi a capital de distrito
do interior de país que, percentualmente, mais alunos perdeu. O Senhor Presidente dirá, nas respostas
que me vai dar, que mais uma vez o Vereador Carlos Almeida está a apoucar Castelo Branco.,. Pois é,
Senhor Presidente, não é escondendo nem atirando os problemas para baixo do tapete que nós ajudamos
as pessoas, que nós resolvemos os problemas da cidade, ou que nós fazemos uma manifestação de
maior gosto em relação ao nosso concelho. Infelizmente, estes dados são avassaladores, são muito
preocupantes, mas também não deixam de ser uma demonstraçâo científica porque são dados oficiais
—

—

de que a estratégia que V. Ex.a tem liderado tem dado estes resultados. Será que haverá maior evidência
de que as opções que foram tomadas e que eu acrescento ‘erradas’
—

—

tiveram uma tradução de 32% de

redução na nossa população escolar num espaço tão curto de sete anos? Um outro dado que também tem
a ver com o arranque do ano letivo e que eu também gostaria de trazer á coação, tem a ver com o facto
de nós termos no nosso concelho um órgão que, supostamente, deve ser um órgâo muito importante para
a educação. Eu diria mesmo que é um órgão estratégico para a educação, porque é ele que assegura a
representação das diferentes entidades, dos diferentes parceiros da nossa comunidade, em termos
escolares. Estou a referir-me ao Conselho Municipal de Educação, órgão que deveria refletir sobre aquilo
que têm sido os resultados alcançados no nosso concelho ao nível da educação, mas, também, deveria
ter um olhar prospetivo, isto é, olhar para o futuro, projetar o futuro e saber exatamente o que é que
devemos fazer, onde é que nos devemos situar, que metas é que devemos alcançar. Senhor Presidente,
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eu deixo-lhe uma pergunta

—

que agradecia que depois me pudesse ajudar

—I

que é, exatamente, saber

qual foi a última vez em que este órgão estratégico para a educação, no nosso município, se reuniu.
Finalmente, há um terceiro dado sobre o arranque do ano letivo. Tem a ver com o facto de nós termos
tomado conhecimento pelas redes sociais que irá ser constituído, na Câmara Municipal, um Gabinete para
a Educação para acompanhar as questões que se relacionam com o sucesso ou com o insucesso escolar.
Muito bem, saudamos a iniciativa. Relativamente a esta questão, eu gostaria de perguntar ao Senhor
Presidente e agradecia que me desse respostas objetivas: quantas pessoas vão constituir este gabinete?
Quem é que integra este gabinete? Quais foram os critérios que presidiram ao recrutamento das pessoas
que vão trabalhar neste gabinete? Muito obrigado”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: ‘Bom dia Senhor Presidente. Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores. Funcionários da Autarquia. Pessoas presentes. Comunicação Social. Vou falar-vos
do Festival do Sarrabulho, no Sobral do Campo. De 31 de agosto a 2 de Setembro decorreu no Sobral do
Campo o Festival da Sarrabulho, que mais uma vez foi uma oportunidade de potenciarmos a nossa
gastronomia, os pratos da nossa região e realçar os produtos de qualidade das nossas terras, que desde
os nossos antepassados, os tornaram excelentes iguahas e que nós temos o dever de os preservar e
mantermos viva a história e a cultura do nosso povo. A Câmara Municipal de Castelo Branco e a União
das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, demonstraram em conjunto que era possível, dar
uma nova imagem, a este festival, tendo uma extraordinária aceitação por parte de todos os que
participaram e colaboraram, e com o éxito alcançado, podemos afirmar sem qualquer dúvida que este é o
caminho que devemos manter nos festivais, nas feiras que temos e continuaremos a organizar. No dia 13
de setembro de 2018, a Câmara Municipal de Castelo Branco, mais uma vez marcou o inicio do novo ano
letivo, com a receção aos docentes do pré-escolar e

10

ciclo do nosso concelho. O Senhor Presidente da

Câmara Municipal de Castelo Branco, Dr. Luís Correia, perante uma plateia de mais de 200 docentes e
educadores, com os seus diretores, deu as boas vindas a todos. A Câmara Municipal irá apoiar por sua
iniciativa 600 alunos do

1.0

ciclo, dos escalões A e B, com a disponibilização gratuita de fichas de trabalho

e cadernos de exercicios, também comparticipará a 100 % as refeições a 280 alunos e a 50 % as
refeições a mais de 300 alunos. Este apoio irá estender-se ao pré-escolar. Os transportes escolares estão
assegurados pela Câmara Municipal aos alunos do Ensino Básico a 100 % a 220 alunos e no secundário,
está garantido o apoio de 50% desses custos a mais de 130 alunos. O diálogo com os Senhores Diretores
dos Agrupamentos tem sido o apanágio deste Executivo e é ai que tem residido toda a colaboração feita
—

entre o Executivo e os agrupamentos

—,

que em conjunto temos sabido dignificar a escola pública, no

nosso concelho. O investimento realizado nas nossas escolas, com a sua requalificação, lembra-se que o
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investimento da Câmara Municipal na Educação é permanente e muito significativo, como sejam as obras
de recuperação e beneficiação do Jardim de Infância da Boa Esperança, que representa um investimento
aproximado de 40 mil euros. As obras, realizadas na Escola do Ensino Básico do 1.0 Ciclo da Granja, que
ascenderam os 100 mil euros. Em curso ou a realizar brevemente, estão também intervenções
consideráveis’ no Jardim de lnfãncia das Violetas, na Escola do

1.0

Ciclo de São Tiago e, ainda, nas

escolas do 1.° Ciclo de Alcains, da Lardosa e das Sarzedas e, também, na Escola Básica de Alcains.
Nesse mesmo dia, o Psicólogo Alfredo Leite proferiu uma palestra sobre a temática ‘Uma renovada visão
da Educação à luz da Psicologia Positiva’, a motivação, a alegria proporcionada foi contagiante e
inspiradora para este ano letivo. As opiniões foram extremamente positivas e foram manifestadas pelos
presentes com grande entusiasmo ao orador Foi um grande momento, logo um bom prenuncio para este
ano letivo 2018/2019. Enfim, podemos afirmar com um grande entusiasmo que o Executivo da Câmara
Municipal de Castelo Branco, continua a apostar forte na Educação, melhor, é imperativa esta aposta, no
futuro das nossas crianças, contando com o profissionalismo, dedicação e empenho dos senhores
professores, do pessoal não docente e dos alunos, enfim, de toda a Comunidade Educativa. Aproveitando
este momento, quero dizer ao Senhor Vereador Carlos Almeida que a Câmara Municipal tem mantido,
1

como disse há pouco, de uma forma reiterada, várias reuniões com os senhores diretores dos
agrupamentos e é ai que tem sido tratado tudo o que tem a ver com o ensino pré-escolar, ensino básico e,
também, o ensino secundário. Essa postura tem levado a criar pontes e a resolver várias situações que
até aqui eram visíveis. Não só no aspeto de obras de requalificação, também, na questão que diz respeito
à falta de pessoal não docente, quero dizer-lhe que a Câmara Municipal colocou nove funcionários no
ãmbito do programa de valorização dos precários, vai colocar, dentro de poucos dias, eventualmente já a
semana que vem, mais doze funcionários dos agrupamentos e está em curso o apoio aos agrupamentos
para mais uma colocação de doze funcionários. Nos próximos dias os agrupamentos terão todas as
condições para ter o pessoal

—

mas já o têm neste momento—, muito acima dos rácios que diz a Portaria

n.° 256. A Câmara Municipal, por sua iniciativa, não sendo obrigada a isso, quer seja pela legislação em
vigor, quer pelo contrato de execução que tem, evidentemente que correspondeu ao pedido dos senhores
diretores dos agrupamentos e está a realizar mais este investimento da educação. No que diz respeito aos
números que o Senhor Vereador apontou. O Senhor Vereador tem... Uma grande capacidade de
malabarismo... Desculpe o termo e entre aspas... Eu não fiz nenhuma exclamação, nem nenhuma
interpretação quando o Senhor estava a falar!... Quero-lhe dizer, com toda a sinceridade, que os números
hoje são muito diferentes de 2017— e ainda bem e estamos a falar só de um ano. É uma questão só de
—

ver, mas, como disse há pouco, em relação aos números do IPCB, da entrada dos alunos do ensino
Ata n.° 22/2018, de 21 de Setembro

Página 6/24

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
superior que ainda estamos aqui para aguardar vamos também ver os alunos que estão no ensino pré—

—

escolar, no básico e no secundário. Em relação ao Conselho Municipal de Educação, nós estamos a
acompanhar, como é nosso timbre, o Programa ESCXEL (Rede de Escolas de Excelência) e, nesse
âmbito, temos feito várias reuniões e a última foi feita há mais ou menos um mês. Quanto à equipa
multidisciplinar criada no âmbito da Candidatura do Combate ao Abandono e Insucesso Escolar, quero-lhe
dizer que as pessoas que foram escolhidas pela Câmara Municipal são de reconhecido mérito na
educação e não só. É constituida por dois professores, uma psicóloga e um animador sociocultural. Em
relação às duas professoras eu quero-lhe dizer, com toda a frontalidade, que ambas foram vereadoras:
uma delas do pelouro da educação

—

esteve ligada à direção de um agrupamento; a outra foi vereadora

com funções técnico-pedagógicas também exerceu durante o seu percurso docente, esteve com funções
—

técnico-pedagágicas na ex-Coordenação da Área Educativa de Castelo Branco, foi docente durante dois
anos no Plano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e foi representante do Distrito de
Castelo Branco na Coordenação de Turmas PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação). Em
relação à psicóloga integrou a equipa do CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) num
concelho vizinho, esteve ligada a instituições do nosso concelho, foi técnica do antigo PROIP (que agora
se chama Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância). O Dr. Bruno Trindade é animador
sociocultural, esteve colocado no Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, é funcionário da autarquia,
sendo o seu trabalho reconhecido pelo agrupamento, tem vários trabalhos e estudos e é docente
convidado na Escola Superior de Educação. Portanto, são pessoas de reconhecido mérito, não só de
competências, mas também no saber estar na vida ativa e na vida pública. Era isto que eu queria
transmitir e penso que respondi às suas perguntas e dúvidas.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: ‘Senhor Presidente, já agora permita-me só
fazer aqui um pequeno apontamento. É verdade que números são números, mas numa breve consulta à
Pordata e ao indicador dos alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, básico e secundário que penso
—

que são números que se aproximam muito daqueles que o Senhor Vereador Carlos Almeida referiu

—,

não

é essa a realidade que eu vejo aqui. Em Castelo Branco, em 2001, tinhamos 9.953 alunos e em 2017
tínhamos 7.862, o que representa uma redução de 21%. E, a titulo de exemplo numa capital de distrito do
interior, constato na Guarda, exatamente nos mesmos anos, 8.549 para 6.606
daquilo que disse e tenho receio que se tenha enganado

—

—

que é o numero próximo

e representa uma redução de 22%! Ou seja,

uma redução superior àquela que existe em Castelo Branco! É o que está aqui na Pordata, neste
indicador. Realmente, números são números, às vezes as perspetivas, os indicadores podem ser diferentes,
curiosamente, aqui constata-se que a Guarda tem uma redução superior a Castelo Branco. Obrigado.”
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Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Senhor Presidente. Senhora e
Senhores Vereadores. Funcionários da autarquia. Senhor Deputado Municipal. Comunicação Social e
demais presentes. Quero aqui saudar veementemente o Senhor Presidente da Câmara por ter traçado
uma estratégia de desenvolvimento onde se incluem planos de ação estruturantes que contribuem para a
valorização da cidade e do concelho. Refiro-me à requalificação urbana que contempla mais área verde,
arborizada, que permite uma melhor adaptação às alterações climáticas. Inaugurámos recentemente,
como já foi aqui referido, um desses espaços: a zona da ex-Metalúrgica. Uma zona que se encontrava
degradada há algum tempo, que apresentava até problemas para a saúde pública. Fez-se um avultado
investimento, contudo, valeu a pena. Por um lado, evitou-se a massificação da construção, por outro lado,
foi possível construir espaços de estacionamento gratuito, melhorou-se a questão ambiental, resultando
em uma mais-valia para a qualidade de vida dos albicastrenses. Estou certa de que o compromisso
assumido com os albicastrenses será cumprido com a concretização de requalificações desta natureza,
com mais área verde arborizada e assim Castelo Branco

—

Cidade Verde será uma realidade com a

criação e desenvolvimento de uma cintura de espaços verdes. Bom dia.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente. Senhora e
Senhores Vereadores. Senhor Deputado Municipal. Caros Funcionários da Câmara Municipal. Caros
Cidadãos. Estimada Comunicação Social. Dois assuntos nesta minha intervenção. O primeiro, a
inauguração, no passado dia catorze, do Espaço Empresa que nos permite facilitar o acesso dos
empresários aos serviços ao nível nacional, resultante de uma parceria com o IAPMEI, lP
a Competitividade e Inovação, com a AICEP
Portugal e com a AMA

—

—

—

Agéncia para

Agência para o Investimento e Comércio Externo de

Agência para a Modernização Administrativa. Um espaço que nos permite

aproximar o empresário desta instituição e, acima de tudo, um espaço que nos permite integrar as apostas
que já foram feitas anteriormente em Castelo Branco e concentrar esta informação num ponto único que
permita dar uma informação mais completa a todos os empresários que aqui se dirigirem. Mas não nos
limitámos a acolher, nas instalações da Câmara Municipal, o Espaço Empresa. Fomos mais longe.
Integrámos o Espaço Empresa naquela que é a dinâmica que já existe em Castelo Branco. Isto acontece
porque temos em Castelo Branco um Iider, deste Executivo, que tem uma visão integradora e que, nos
últimos anos, dando como a uma estratégia de desenvolvimento ao nível do empreendedorismo, da
inovação, da internacionalização, teve agora a visão de integrar todo este trabalho, juntamente com aquele
que é um desafio da administração central, de criar um Espaço Empresa. Para as próprias entidades
parceiras, conhecer o caso de Castelo Branco foi uma situação gratificante, dizendo-nos que nós
estávamos muito à frente da proposta inicial que eles agora estavam a apresentar aos vários municipios. È
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isso que este Espaço Empresa vai levar a cabo. Vai estar ligado às associações, ao trabalho de
excelência que as associações empresariais já fazem, de forma a permitir ter num único espaço, como já
referi, o conjunto de serviços que este ecossistema empresarial em Castelo Branco tem capacidade,
potencial e que presta todos os dias, Um segundo tema e porque, com base nesta visão integradora que
eu referi, tivemos aqui um desafio, durante o período de verão, de juntar e mostrar a todos os
albicastrenses o trabalho de excelência que as nossas associações têm levado a cabo. Eu falo num
trabalho integrador porque conseguimos visualizar, durante o mês de agosto, não só a cooperação que
existe entre entidades privadas, associações, que todos os dias nos presenteiam com a excelência do seu
trabalho. Conseguimos juntá-los durante um período de verão e conseguimos, nas áreas do desporto, da
cultura, mostrar aquilo que temos de excelência. Foi visível, para quem passou por Castelo Branco nas
noites de verão, o seu dinamismo. Foi visivel o seu enriquecimento pelas atividades que se apresentaram.
Tentou-se, não concentrar todas as atividades na zona da Devesa, houve também dispersão de algumas
das atividades por outros pontos importantes na nossa cidade, mas temos que dar os parabéns e deixar
as nossas felicitações ao envolvimento destas associações que vieram mostrar o que de melhor fazem
todos os dias. A adesão foi, efetivamente, muita... A procura foi muita... Isto não foi uma atividade com
principio e fim, foi o inicio de uma atividade que terá a sua continuidade e que outros momentos se lhe
seguirão, porque em Castelo Branco Acontece... Acontece também no verão. Por isso deixo-vos aqui o
relato do sucesso desta iniciativa: Castelo Branco Acontece Verão. Obrigada.”
—

O Senhor Presidente da Câmara Municipal: “Muito obrigado a todos pelas vossas intervenções.
Gostava só de resumir... Penso que as respostas foram, praticamente, quase todas dadas pelos Senhores
Vereadores. Relativamente àquilo de foi falado pelos Senhores Vereadores do PSD, quero dizer apenas
que o Albi Spod Clube de Castelo Branco fez saber à Câmara Municipal que, apesar do subsídio atribuído,
decidiu não participar no Campeonato de 2.a Divisão de Ténis e, portanto, não lhe foi pago o valor. Depois
destas intervenções, na verdade, aquilo que podemos ver, é que Castelo Branco tem uma estratégia. E,
quando falamos em estratégia, significa que nós não nos limitamos a apoiar ou a apostar numa
determinada área para ser uma área bandeira naquilo que estamos a concretizar. Apostamos e falamos
em estratégia, porque conseguimos ser fortes em todas as áreas de intervenção da Cámara Municipal de
Castelo Branco. Somos fortes em termos culturais, naquilo que conseguimos concretizar em termos de
politica cultural, Somos fortes naquilo que é a política social e onde conseguimos chegar, também, com
todas as instituições de apoio social do concelho: Somos fortes apoiando todas as associações e
instituições, o que nos permite ter um conjunto de associações dinâmicas, com vida, com grande e
excelente intervenção na nossa comunidade e, através delas, nesta estratégia, neste caminho que
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fazemos, permite-nos ir mais além, ir mais longe naquilo que é a concretização da nossa estratégia. Mais
do que tudo, aquilo que também é muito dificil, é a concretização de uma obra que estamos a fazer
cumprindo a estratégia que nos propusemos. A Metalúrgica, é um excelente exemplo daquilo que falamos.
Fico estupefacto quando vejo pessoas, ou partidos políticos, estarem contra a concretização da obra e
ainda fico mais estupefacto quando inicialmente votam a favor de uma obra e numa segunda fase se
abstêm porque a obra não é pdodtáda, ou seja lá por aquilo que for. E chegamos ao ponto de Castelo
Branco, por um lado, ser reconhecido por este país fora e não só, de ter uma capacidade de
concretização, de investimento, que transforma as nossas terras, Castelo Branco cidade, as nossas vilas,
as nossas aldeias, da mais pequena á maior. Quando chegamos ao ponto de se estar contra essa
concretização... Está tudo dito, ainda mais com contradições que não se entendem, é porque não se sabe
mais, ou porque na verdade não há uma estratégia alternativa ou um caminho alternativo. É a critica pela
critica e custa-me compreender que isso aconteça em Castelo Branco. E dizer mais. Nós temos sido fortes
no investimento da requalificação urbana. Começamos a ter aquilo que nos propusemos: um conjunto de
espaços verdes que reforça Castelo Branco como Cidade Verde. A Metalúrgica é um passo que demos,
como já tínhamos dado na Quinta do Chinco, como estamos a concretizar no Barrocal, como estamos a
concretizar na Alameda do Cansado, que está a ficar muito bonita. Mas vamos, também, mais além
daquilo que concretizamos nas obras: nunca abandonámos a nossa aposta no imaterial. Como já falei na
cultura e na área social, gostava também de falar na área da educação onde temos estado a fazer um
esforço ainda maior do que o que sempre fizemos. Estamos a investir fortemente na requalificação das
escolas Arnato Lusitano e Nuno Álvares, que obriga a um investimento e a operações financeiras ímpares
da parte da Câmara Municipal. Pode-se, muito facilmente, dizer que são financiadas em 85%, mas
esquece-se que esse financiamento obriga a candidaturas, obriga a correr riscos nessas candidaturas e
nesses investimentos, obriga a fazer a gestão do orçamento e a gestão financeira da Câmara Municipal..
Porque pode ser financiado em 85%, mas esse financiamento sabe-se lá quando vem e, se calhar, a
maioria do dinheiro já foi invesUdo nessa obra obrigando a um esforço de antecipação e financeiro por
parte da Câmara Municipal. São coisas que não são fáceis. São obras que estamos a fazer na educação,
para criar as melhores condições a toda a comunidade escolar para ali melhor promoverem a nossa
educação e a educação dos nossos meninos e jovens. A Senhora Vereadora falou aqui naquilo que é uma
área muito nobre, da parte da Câmara Municipal de Castelo Branco, que é a economia e o apoio ás
empresas. Conseguimos concretizar essa estratégia, em parceria com todas as instituições. Nasceu o
Espaço Empresa que representa uma ligação direta de Castelo Branco, das empresas, às instituições
estatais, mas não o fizemos sem conversar com as associações empresariais e desta área. Aquilo que eu
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gostava de salientar é não ficarmos por questões particulares, mas avaliarmos e falarmos sobre aquilo
que, na verdade, em Castelo Branco, a Câmara Municipal tem conseguido concretizar com uma força
enorme em todas as áreas da sua atuação, da sua intervenção. Efetivamnete,quando se consegue
concretizar algo com a força que nós estamos a conseguir, há sempre a critica particular, a critica áquilo
que podem, eventualmente, ser erros, que é para se tapar ou para se falar disso e esquecer os resultados
globais e a força e os objetivos que foram obtidos em termos gerais com a atuação da Câmara Municipal.
Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Eu vou necessitar de pedir a palavra porque,
obviamente, tenho necessidade de ripostar áquilo que foi aqui dito. E começo pela questão da educação e
por sublinhar que se há resultado no médio e no longo prazo tem a ver com as questões que se
relacionam com a educação e, pergunto eu: que futuro existe para os territórios, se neles não habitarem
pessoas? Que esperança existe para os territórios, se neles não existirem crianças e jovens? Eu vou
clarificar, porque não podemos uns falarem alhos e depois alguém responder-nos em bugalhos... Isso é
que é malabarismo. É um repto que eu lanço a todos... Porque está lá, pode-se consultar na Pordata
Kids... Os dados que eu referi foram os alunos do ensino básico e secundário que frequentavam os
estabelecimentos de ensino em Castelo Branco, em 2010-2017. Senhor Vereador, eu repito: o ensino
básico e secundário em 2010— é uma questão de fazer contas—, eram 9.801, em Castelo Branco e, em
2017, eram 6.666. Como chamou à coação o caso da Guarda, permita-me que lhe clarifique essa questão.
A Guarda, neste ranking que é o pior ranking que pode acontecer, que é nós estarmos em primeiro lugar
—

—

ocupa, efetivamente, o segundo lugar. Porque a Guarda, em 2010, tinha no total do ensino básico e

secundário, 8.034 alunos e, em 2017, tem 5.660 alunos. Ou seja, Castelo Branco teve uma redução de
32% e logo a seguir, a capital de distrito que se segue com mais redução, foi a Guarda, com 29,6%.
Portanto, o desafio que eu lanço é que, se efetivamente há dúvidas, consultem a Pordata Kids e façam as
contas, porque elas são muito fáceis de fazer. E se quiser, eu podia-lhe elencar, desde o primeiro até ao
oitavo lugar quem é que teve mais perdas em termos dos alunos do ensino básico e do secundário porque
estes dados são consultáveis na Pordata. Em segundo lugar, também dar nota do seguinte. Eu reconheço
que os diretores dos agrupamentos são intedocutores muito importantes. Eu sei o quanto não é relevante
para uma boa organização e uma boa gestão, quer das instituições, quer do arranque do ano letivo, que
se mantenham conversas, com regularidade, com os respetivos responsáveis. Era o que mais faltava eu
desvalorizar este dado! Agora, há uma coisa que eu, também, não posso deixar é de acrescentar! É que o
facto de existirem reuniões com os diretores que é algo que deve ser assumido como normal—, isso não
—

dispensa, em circunstância alguma, que não se reúna o Conselho Municipal de Educação! Porque este
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conselho tem uma abrangência muito mais alargada? E, se dúvidas existem, é uma questão de
consultarem a lei, porque a lei lá dita quais são as competências do Conselho Municipal de Educação.
Mais, tem um conjunto de visões que vão muito para lá daquela visão que é importante insisto, sublinho
—

—,

do diretor... Por isso é que é um Conselho Municipal de Educação, onde têm assento um conjunto de

personalidades! Portanto, desvalorizar o Conselho Municipal de Educação, sinceramente, eu acho que
não é ir pelo bom caminho. Também, aquela pergunta que eu lancei ao Senhor Presidente
não me respondeu

—

—

ele também

que é: quando é que teve lugar a última reunião do Conselho Municipal de

Educação? Dar nota, ainda, de uma outra questão. Foi explicado quantas pessoas é que vão constituir o
Gabinete de Educação; já sei que são quatro, muito bem. Eu não levanto nenhuma objeção
mais faltava

—

—

era o que

a que funcionários desta casa integrem este gabinete! Nem me passa pela cabeça vir aqui

discutir esse tipo de critérios! Agora, o que me parece que seria bom, em favor da transparência, era,
exatamente, que fossem explicitados

—

que não foram.. O que foi apresentado aqui foi uma sumula do

currículo daquelas que eu presumo serem a professora Cristina Granada e a professora Teresa Martins...!
Mas interessante era saber quais foram os critérios que presidiram à escolha delas as duas! Porque, se
não existem critérios, então que se assuma de uma vez por todas que foram critérios de ordem politica!
Finalmente. Foi levantada a questão da Avenida do Empresário e do Nó com ligação à Zona Industrial...!
Que os Vereadores do PSD são contra...! Eu acho que era bom clarificar os termos, porque há uma
diferença significativa entre o voto da abstenção e um voto contra. Efetivamente, num primeiro momento,
nós votamos a favor e assumimos isso! Mas também é verdade que num segundo momento não votámos
contra, contrariamente à mensagem que se tentou aqui passar: nós abstivemo-nos. E um voto com a
abstenção significa que há dúvidas quando se vota. E há dúvidas porquê? Porque havia a possibilidade da
parte do Executivo, relativamente a esta obra, de poder ter feito uma clarificação que não fez...! E que era
apresentar um estudo das vantagens para a cidade, sob um ponto de vista rodoviário, da existência
daquele nó! Como suscitam dúvidas

—

pelo menos a nós suscitam-nos dúvidas

—,

resolvemos optar pelo

voto da abstenção. Não foi um voto contra...! Há uma diferença entre a abstenção e o voto contra... Isto
não é a politica do bota-abaixo...! Inclusivamente, quando fizemos a abstenção fizemos uma declaração
de voto sobre as nossas dúvidas.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente, se me permite então, só
aqui duas coisinhas para finalizar esta questão, penso eu, Essa questão que referiu sobre a obra, não
deixa de ser uma contradição, na mesma, porque a questão do estudo de tráfego também a podiam ter
refletido quando foi para aprovar a obra. E, relativamente à questão dos indicadores eu não sei se me fiz
—

entender eu não quis dizer que os dados apresentados pelo Senhor Vereador estavam, eventualmente,
—
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errados. O que eu lhe dei foi outro indicador, com outra perspetiva, exatamente da mesma natureza da
área de educação e de alunos matriculados, que comprova outra realidade! Não nos podemos é cingir a
um único indicador, quando temos que ver a globalidade! E este exemplo que lhe dei é, claramente,
revelador de uma realidade diferente da indicada por esse indicador que escolheu! Só isso!”
O Senhor Presidente da Câmara Municipal: “Senhores Vereadores, para terminar, só dizer dois
breves esclarecimentos. O Senhor Vereador quando votou a favor da concretização e da abertura do
concurso era a favor da obra, ou não era...? Se votou a favor para a abertura do concurso público para a
concretização da obra, era a favor, com certeza. Também, o seu voto pode ser de abstenção, mas como o
Senhor Vereador disse, o Senhor fez uma declaração de voto onde afirma que a obra não é prioritária e
onde diz, portanto, se a obra não é prioritária, agora, numa segunda fase, a sua decisão
porquê

—

—

vá-se lá saber

apesar de ter votado a favor, agora, já diz que não é prioritária... Pois é... Mas nós gostávamos

era de concretizar estas obras porque são obras estruturantes. Basta irá zona de lazer e ver o tráfego que
por aquela via ali existe, atravessando-a em direção à grande superfície comercial que está do lado de lá e
ver o que na verdade acontece aqui neste local que não devia de acontecer! E esta obra vem resolver este
problema, efetivamente! Vem fechar e dar continuidade à Avenida do Empresário que não tem saída.
Portanto, vamos rasgar horizontes e vamos mais além com essa obra. Ainda mais, percebendo que,
também, atrás, na mesma avenida, estamos a resolver outro entroncamento difícil, com o prolongamento
da Avenida Egas Moniz. Mais, a obra da Avenida Egas Moniz é uma primeira fase daquilo que
pretendemos fazer, também naquela estratégia de Castelo Branco Mais Verde, na intervenção que
precisamos de concretizar em Cruz de Montalvão. Temos que registar a abstenção como um voto contra,
porque, inclusivamente, aquilo que estava em causa era a adjudicação da obra, depois do concurso ser
efetuado! Portanto, votou a favor da abertura do concurso e da concretização da obra e depois, aquilo que
estava em causa é que o júri do concurso apresentou um relatório para adjudicar-se a uma empresa e
aquilo que nós estávamos a votar, depois de todos esses trâmites legais percorridos, era a adjudicação da
obra... Estávamos a aprovar a adjudicação... Uma questão muito mais administrativa, inclusivamente, do
que política, mas o Senhor aproveitou essa questão administrativa para criticar a concreUzação da obra. E
quando se critica a concretização, está-se contra a obra e chegamos a esse ponto que aqui está.”
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

—

PERI0D0 DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

HASTA PÚBLICA
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Arrendamento de Bar!Esplanada na Pérgula do Campo Mártires da Pátria (Devesa)

—

Fração M

A hasta pública tornada pública através do Edital n.° 67/2018, de 11 de setembro, para arrendamento
do Bar/Esplanada na Pérgula do Campo Mártires da Pátria (Devesa)

—

Fração M, em harmonia com a

deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião de 07/09/2018, não teve licitantes.
Ponto 2— APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 7 de setembro de 2018
(Ata n.° 20), que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 3— URBANISMO E OBs PARTICULARES
3.1. Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão

—

Norte. Nomeação de Representante da Câmara

Municipal para Acompanhamento do Plano
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4003 de 05/09/2018, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, com o assunto: Plano de Pormenor da Cruz do Monta/vão

—

Norte. Nomeação de

Representante da Câmara Municipal para Acompanhamento do Plano. Da mesma consta o seguinte texto:
“Por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 31/05/2018, exarado na sequência
da informação n.° 2303, de 17/05/2018, fui nomeada gestora para o processo PCGT
Pormenor da Cruz do Montalvão

—

Norte

—

—

227

—

Plano de

Revisão. Nesse contexto, em conformidade com a deliberação

de 17/08/2018, foi solicitada à CCDRC (via PCGT) a respetiva conferência procedimental, a qual veio a ser
convocada para o dia 02/10/2018, pelas 11horas, nas instalações da CCDRC, em Coimbra. De acordo
com a convocatória é necessário proceder à nomeação do representante da Câmara Municipal para
acompanhamento do plano, designadamente na reunião de conferência procedimental, a qual inclui
obrigatoriamente a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para efeitos de vinculação dos
serviços. Assim, conforme o disposto na alínea oo) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro (RJAL), compete à Câmara Municipal designar o representante do municipio, pelo que se
propõe que em reunião pública da Câmara Municipal seja deliberado: nomear um representante têcnico da
Câmara Municipal para acompanhamento do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão

—

Norte; que a

nomeação do representante inclua a delegação ou subdelegação dos poderes adequados para os efeitos
de vinculação da Câmara Municipal, nos termos do n.° 1 do artigo 84.° do RJIGT

—

‘a designação dos

representantes dos serviços e entidades da administração direta ou indireta do Estado incorpora a
delegação ou subdelegaçâo dos poderes necessários á vinculação daqueles serviços e entidades’.”
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear o Diretor do Departamento Técnico
Operacional, engenheiro Luís Alfredo Cardoso Resende, representante da Câmara Municipal para
acompanhamento do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte.
—

Deliberou ainda, conferir ao técnico nomeado, a delegação ou subdelegação dos poderes adequados
para os efeitos de vinculação da Câmara Municipal, nos termos do n.° ido artigo 84.° do RJIGT.
3.2. Certidões de Compropriedade
3.2.1. Joaquim José Gonçalves Marques e Outros, Freguesia de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento, apresentado por Joaquim José Gonçalves
Marques, Maria Margarida de Carvalho e Silva Afonso e Maria Helena de Carvalho e Silva Afonso, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à consUtuição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 34, da secção AP, freguesia de Castelo Branco, a seu favor,
assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do
regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada
pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o
executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de
setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o
parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento
fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
3.2.2. Antônio João Afonso Verissimo e Outra. União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobra!
do Campo
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento, apresentado por António João Afonso Verissimo e
Helena Maria Afonso Veríssimo Marques, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal á
constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 333, da
secção T, da união de freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, a seu favor, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento fisico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo
Ata n.° 22/2018, de 21 de Setembro

Página 15/24

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo
municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei nY 91/95, de 2 de
setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o
parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento
fisico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, darparecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
3.3. Processos de Obras Particulares Despachados nos Meses de Julho e Agosto de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4061, de 10/09/2018, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados nos meses de julho agosto de 2018.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 4—SERVIÇOS

MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

4.1. Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração
4.1.1. Aquisição de Viatura Comercial Ligeira
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
03/09/2018, para adjudicação do concurso público para Aquisição de Viatura Comercial Ligeira, á empresa
Renault Portugal, SA, Lda, pelo montante de € 10.97599, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
03/09/2018, para adjudicação do concurso público para Aquisição de Viatura Comercial Ligeira, à empresa
Renault Portugal, SA, Lda, pelo montante de € 10975,99, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
4.1.2. Manutenção da Frota Automóvel Ligeira (Oficinas, Laboratório, Resíduos e Secretaria)
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Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 03/09/2018, para adjudicação da consulta prévia para Manutenção da Frota Automóvel Ligeira
(Oficinas, Laboratório, Resíduos e Secretaria), à empresa Artur & Rui Leitão, Lda, pelo montante de €
45.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
03/09/2018, para adjudicação da consulta prévia para Manutenção da Frota Automóvel Ligeira (Oficinas,
Laboratório, Resíduos e Secretaria), à empresa Artur & Rui Leitão. Lda, pelo montante de € 45.000,00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
4.1.3. Fornecimento Continuado de Diverso Inertes (Tout-venan, Pôde Pedra, Areia, Brita)
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 03/09/2018, para adjudicação da consulta prévia para Fornecimento Continuado de Diverso
Inertes (Tout-venan, Pó de Pedra, Areia, Brita), à empresa Lena Agregados

—

Comércio de Agregados

(Castelo Branco), SA, pelo montante de €45.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
03/09)2018, para adjudicação da consulta prévia para Fornecimento Continuado de Diverso Inertes (Tout
venan, Pó de Pedra, Areia, Brita), à empresa Lena Agregados

—

Comércio de Agregados (Castelo

Branco), SA, pelo montante de €45.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
Ponto 5— PATRIMÓNIO

5.1. Atribuição de Preços a Obras Patrocinadas pelo Município
5.1.1. Obra Literária: Embarcações Avieiras do Tejo, de Fernando Simões Dias
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4056, de 10/09/2018, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de € 27,00, á obra literária Embarcações Avieiras do Tejo, de Fernando
Simões Dias, edição 2018,
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 27,00, à obra literária
Embarcações Avieiras do Tejo, de Fernando Simões Dias, edição 2018.
5.1.2. Trabalhos Executados em Bordado de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação nY 3959, de 03/09/2018, da Unidade de
Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Económico, propondo a atribuição dos seguintes preços
unitários a trabalhos executados em Bordado de Castelo Branco, adquiridos à Oficina do Bordado de
Castelo Branco (Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco), para venda no Posto de
Turismo: Botão, €10,00; Pin Médio, € 14,00; Marcador de Livros, €30,00; Pano Pequeno, €15,00; Pano
Cravo, €15,00; e Pano Passarinhos, €70,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos seguintes preços unitários a
trabalhos executados em Bordado de Castelo Branco, adquiridos à Oficina do Bordado de Castelo Branco
(Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco), para venda no Posto de Turismo: Botão, €
10,00; Pin Médio, € 14,00; Marcador de Livros, € 30,00; Pano Pequeno, € 15,00; Pano Cravo, € 15,00; e
Pano Passarinhos, € 70,00.
5.1.3. Cds: Orquestra Típica Albicastrense
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3960, de 03/09/2018, da Unidade de
Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Económico, propondo a atribuição do preço unitário de €
7,50, para venda, no Posto de Turismo, de quarenta cds, adquiridos à Orquestra Tipica Albicastrense,
intitulados: Saudades da Beira, Tributos e Clássicos de Natal.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do preço unitário de € 7,50, para
venda no Posto de Turismo, de quarenta cds, adquiridos à Orquestra Típica Albicastrense, intitulados:
Saudades da Beira, Tributos e Clássicos de Natal,,
5.1.4. Cds: Orquestra Viola Beiroa
Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4007, de 05/09/2018. da Unidade de Planeamento,
Promoção e Desenvolvimento Econômico, propondo a atribuição do preço unitário de € 10,00, para venda,
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no Posto de Turismo, de vinte cds adquiridos à Associação Recreativa e Cultural Viola Beiroa

—

Produção

de Cultura Musical.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do preço unitário de € 10,00, para
venda, no Posto de Turismo, de vinte cds, adquiridos à Associação Recreativa e Cultural Viola Beiroa

—

Produção de Cultura Musical.

5.2. Valnor Valorização e Tratamento de Residuos Sólidos, SA. Pagamento de Dividendos
—

Relativos ao Exercício de 2016
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, o oficio referência C.M./026 (0021), datado
de 29/08/2018, relativo ao pagamento de dividendos relativos ao exercicio de 2016.
Situação em 31 de dezembro de 2616:
Ano

NIF

Acionista

Ações

Quantidade

Classe

valor Nominal por Ação

2016

501143530

Município de castelo Branco

Nominalivas

599719

A

1,00 Eur,

Detalhe do dividendo a pagar:
valor Líquido

Imposto Retido

Valor a Pagar

24.460,48 Eur.

5.136,70 Eur.

19.323,78 Eur.

A Câmara Municipal tomou conhecimento,
Ponto 6— CONTABILIDADE

16. Alteração ao Orçamento e 16.a às Grandes Opções do PlanoI2OlS
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 16.a Alteração ao Orçamento e a 16. às Grandes Opções do
Plano/2018, respetivamente, nos valores de € 57.50000 e € 320.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7—DIÁRIO DE TESOuRARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 20 de setembro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 30.766.170,58
€ 107.472,24

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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III

—

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Terminadas as assuntas 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.
Usou a palavra o Senhor José CalCinha, morador em Cruz de Montalvão, no casario localizado entre
a Estrada Nacional 18 e a Avenida Egas Moniz, em Castelo Branco, para dizer que nas ruas de acesso
àquela área habitacional, pela Estrada Nacional 18, estão localizadas duas oficinas de automóveis que no
seu entender ‘usam e abusam do espaço púbhco em seu proveito práprio, impedindo o livre acesso e a
circulação dos utentes e moradores’. Solicitou a urgente intervenção da Câmara Municipal e afirmou ter
em sua posse fotografias de situações, que no seu entender, eram ‘perfeitamente anômalas’, Referiu
ainda a existência de vias em estado de ‘degradação muito acelerado’ naquela zona. De seguida, usou a
palavra a Senhora D. Luisa Catarina Tavares Sá Pereira Capelo, moradora na Quinta da Carapalha, em
Castelo Branco, para trazer à atenção da Câmara Municipal duas questões. A primeira relativa aos
festejos promovidos pelas associações durante o verão, contra aos quais confessou nada ter, contudo
referiu-se à festa promovida pela Associação da Carapalha como sendo a única na cidade que se mantém
ativa até as seis da manhã, durante os dois dias em que ocorre, prejudicando o seu período de repouso e
dos seus vizinhos. Disse que, no seu entender, ‘até às três da manhã’ seria funcionamento suficiente.
Quanto à segunda questão disse o seguinte: “Tive conhecimento... E, agora, com evidentes relações que
vêm na comunicação social, relações estas entre a Câmara Municipal e um dito burlão que é citado na
imprensa... E refiro-me então, aqui, ao Dr. Realinho. E porquê esta minha intervenção? Sabe o Senhor
Presidente que fui uma das lesadas por essa organização criminosa a que se refere este senhor. Adquiri,
em 2006, um andar na Rua Antônio Roxo, no Lote 165, cumprindo com as minhas obrigações e
formalidades legais e monetárias. Eis senão, dois anos depois fui confrontada com a situação de que o
andar não me pertencia, ou seja, cheguei a casa e tinha à porta um edital dizendo que a minha casa
estava penhorada. Resolvi esta questão, pois claro... Tive que ir para ifibunal, paguei os custos ao
advogado e, por causa desta situação hoje ainda nem sequer tenho elevador, pois ainda existem lá
resquícios de uns andares que estão a cargo, pelos vistos, de um senhor que faz parte dessa...
Associação, digamos assim... Que tem subalugadas frações e o qual diz que, como aquilo está ilegal, ou
parte de algumas coisas estão ilegais, nem sequer paga condomínio. Ou seja, tem as coisas subalugadas,
não declara nada às finanças e simplesmente diz que não paga! Este meu andar fica, exatamente, em
frente a uma... Digamos, que poderá ser uma dita rotunda... A minha casa dá para as traseiras da
Associação da Carapalha. No mês de agosto verifiquei que estão a construir um prédio nessa dita
rotunda... Que para mim faz um largo... Quando eu fui morar para a minha habitação foi-me dito que ali
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seda um espaço verde e não para construção. Sei que o plano de pormenor já foi alterado variadíssimas
vezes, já consultei na Câmara Municipal. Segundo sei, pelo menos umas seis vezes, até à data. O Senhor
Presidente irá dizer-me que os terrenos foram adquiridos por um construtor da cidade, mas eu sei que os
construtores da cidade também só podem construir quando têm o alvará aprovado pela Câmara. Se os
Senhores Vereadores quiserem dar uma volta por ali, há zonas que estão loteadas, zonas de
construção... Não me parece a mim, de todo, que seja um sítio de construção. Como foi dito aqui, e muito
bem, a nossa cidade necessita de espaços verdes... Pois ali necessitaria, também, de algum espaço
verde e não betão armado, porque à volta já estão construidos variadíssimos prédios. E isto vem a talho
de foice porquê? Porque eu sinto que estou a ser prejudicada pela construção de vários prédios em frente
à minha casa, quando aquele deveria ser um espaço verde. Esta semana, não sei se algum membro da
autarquia, penso que andaram lá a esburacar, novamente, aquilo que estava feito... Tinha um edital na
porta dizendo que era para requalificação das tubagens da água, se calhar da parte dos residuos, no
entanto aquilo foi rasgado, precisamente, por causa do prédio existente. Penso que não será de muito
bom tom alguém

—

penso que seda dos Serviços Municipalizados

—,

andar de manhã, às oito e meia da

manhã, a tocar à campainha para as pessoas retirarem o carro. Na minha casa
que aconteceu

—

—

e foi com o meu marido

eu não tenho que estar ao dispor de uma pessoa que toca á campainha ou me liga para

o telefone e eu imediatamente tenho que ir tirar o carro, quando, na véspera, poderia ter uma sinalização a
dizer que, à partida, amanhã, não é permitido, ou devido a obras, não poderá estacionar aqui o carro! O
meu marido, quando desceu, foi confrontado com esse senhor dizendo, taxativamente, que mais dez
minutos e o carro ida ser rebocado! E ele perguntou por quem e quem é que dava a ordem. É que se o
carro fosse rebocado teriam que pagar os custos e voltar lá a pôr o carro! O senhor intitulou-se que era
‘representante do Estado’! O meu marido perguntou-lhe quem era esse ‘senhor’ e explicou-lhe que aquilo
que ele sabia era que o Estado eramos todos nós que pagamos os impostos... Não é forma de se dirigir
às pessoas, nem de fazer as coisas. Todos nós somos cidadãos e pagamos os nossos impostos, quer os
municipais, quer os do governo central. Devo dizer que o dito ‘Estado’ não tem sido meu amigo,
obviamente. O Estado deve-me dinheiro porque fui brutalmente espancada no meu local de trabalho e
ainda hoje ando à volta com essa situação

—

tribunal, etc

—

isto para dizer que, parece-me, a autarquia

também não me está a tratar muito bem. Peço desculpa ao Senhor Presidente, mas perante tais factos, só
me resta desconfiar, perante tantas evidências que nos têm sido contadas na imprensa e ser novamente
lesada. Não sei se estas questões estão todas ‘enfiadas’ na dita burla, ou se a obra se pode enquadrar em
outra estratégia... Não sei a quem pedir justiflcaçôes. Agradeço, atenciosamente, aos ouvintes. Muito
obrigada, Senhor Presidente. Usou ainda a palavra o Senhor Miguel Gregório Barroso, para fazer um
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pequeno esclarecimento, que achou importante, na sequência do debate que se gerou no período antes
da ordem do dia. Explicou que fez o mesmo exercício do Senhor Vereador, que foi à Pordata e, entre
indicadores que podem ser incompletos, procurou o que lhe pareceu mais próximo da realidade. Procurou
o número de inscritos

—

quer no pré-escolar, quer no primeiro, segundo e terceiro ciclos, quer também no

secundário e, em Castelo Branco, em 2010, estavam matriculados 11.196 alunos e em 2017, sete anos
—

depois, 7.862. Na Guarda, em 2010, eram 9.164 e em 2017, no ano passado, 6.606. Disse que, por contas
simples, se percebia que em Castelo Branco o decréscimo de alunos foi de 29,7%, ao contrário da
Guarda, que foi de 27,9%. Concluiu referindo que Castelo Branco foi a capital de distrito do interior do país
que perdeu mais estudantes em todos os ciclos de ensino, desde 2010 até 2107 e disse que não havia
qualquer escolha para manobrar os números. Explicou que tinha feito aquela clarificação não por
revanchismo pessoal, nem porque era importante estarem ali no exercício de mostrar que Castelo Branco
era, efetivamente, o pior, mas para que todos tivessem a humildade de conhecer a realidade dos números,
de modo a que se pudessem adotar medidas e comportamentos que se compaginassem com a solução
da questão em causa. Afirmou que estava certo de que tanto o Senhor Presidente e o Executivo também
tinham essa vontade e terminou agradecendo. Relativamente à zona da Cruz de Montalvão, assunto
colocado pelo Senhor José Calcinha, o Senhor Presidente afirmou que a Câmara Municipal estava a par
daqueles problemas, explicou que a Câmara Municipal estava a promover uma grande intervenção no
Montalvão no montante de um milhão de euros, recordou que já havia sido intervencionada a zona onde
se localizava o antigo Restaurante Terminal e que estava para breve a intervenção à zona habitacional
referida pelo munícipe. Reafirmou que não estava esquecido esclareceu que o plano de pormenor daquela
área estava em alteração segundo julgava, em fase de inquérito público
—

—

e que essa alteração ao plano

iria permitir uma intervenção mais efetiva da parte da Câmara, ou dos privados que tinham
responsabilidades. Disse que iria alertar as autoridades policiais e que, dentro das competências
municipais, iria tomar medidas quanto à questão dos abusos de ocupação da via pública que causavam
constrangimentos do tráfego aos moradores e aos utentes das vias em causa. Relativamente à segunda
intervenção, a da munícipe Luísa Catarina Tavares Sá Pereira Capelo, o Senhor Presidente esclareceu o
seguinte: “o Dr. Realinho não tem nenhuma relação com a Câmara Municipal de Castelo Branco. Eu sei
que há pessoas que querem baralhar essas coisas e que querem fazer isso. Mas o Dr. Realinho não tem
qualquer relação com a Cãmara Municipal de Castelo Branco. Nem a questão em causa da condenação
teve a ver com atos praticados ligados à Cãmara Municipal, nem, nomeadamente, à questão da instituição
onde trabalhava. Apenas para lhe esclarecer que procurou-se passar que a sua manutenção, ou não
manutenção, ou relação de trabalho... Uma relação de trabalho de um trabalhador com uma instituição,
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tivesse sido a Assembleia Geral dessa instituição, da qual sou Presidente, mas queria-lhe só esclarecer
que nem aí isso aconteceu”. Quanto à questão da Carapalha, temos investido em espaços verdes,
1

nomeadamente todo o espaço que foi construído e que foi requalificado

—

salvo erro o ano passado

—

em

frente à Associação da Carapalha; também, junto à Carapalha, fizemos um grande investimento que são
as hortas sociais da Quinta do Chinco, um espaço verde muito agradável; requalificámos o parque infantil
da Carapalha... Portanto, temos feito sempre um investimento e procuramos melhorar cada vez mais os
nossos bairros e os locais onde vivemos”. Por fim, relativamente ao assunto da Pordata, intervenção do
membro da Assembleia Municipal, Miguel Gregório Barroso, o Senhor Presidente disse: “Diz-se aquilo
que se diz, vê-se os números pelos prismas que se queiram, poderiamos, numa análise mais profunda
fazer outras análises... Dizer que, às vezes, é preciso dar respostas aos números.., O que às vezes não
ouvimos! Só se fica pela análise dos números, mas não se veem propostas.” Quanto à questão da
construção do prédio na Carapalha, referida na intervenção de Luísa Catarina Tavares Sà Pereira Capelo,
o Senhor Presidente deu a palavra ao Diretor do Departamento Técnico Operacional, Eng. Luís
Resende que disse: “eu não sei onde é que obteve os dados que transmitiu, nomeadamente, sobre as
seis versões que houve do plano e que aquele era um espaço verde. A única coisa que eu posso é
descrever aquilo que documentalmente existe. E o que existe, em linhas gerais

—

podem haver outros

elementos, mas os que interessam e poderão ser relevantes para o caso em questão

—,

é um Alvará de

Loteamento, o ri.0 127/83, que foi emitido em 1983, que já previa aqueles prédios. Em todas as versões de
planos, inclusive uma que esteve aprovada em 1992-93, salvo erro, também estava prevista. Portanto,
esses prédios sempre existiram! Quem lhe deu a informação de que era uma zona verde
um comercial, pode ter sido quem lhe vendeu
nenhum da Câmara Municipal

—

—,

—

pode ter sido

que a ludibriou (entre aspas), porque não viu em plano

ou que estivesse feito, ou num alvará de loteamento

—,

a inexistência

desses edificios. Eles existem, foram constituídos no âmbito de um alvará de 1983 e estamos a falar em
35 anos e não houve alterações. Relativamente à última versão do plano que agora está eficaz, produziu
alterações ao alvará de loteamento, sendo que, nessa área que diz, não se fez qualquer alteração de
vulto, ou seja, os prédios continuam a estar previstos, reduziu-se, salvo erro, foi o número de pisos neste
—

momento não posso precisar, mas acho que reduziu de seis para quatro. Esse plano esteve em inquérito
público e não houve nada manifestado contra a existência desses prédios. Como tal, eu acho que aqui
houve, possivelmente, um engano de alguém que lhe vendeu o apartamento, que lhe disse que era uma
coisa que não correspondia à verdade. Só pode ser isso. Eu posso... E estou disponível, se quiser, para
lhe mostrar os documentos dos planos, do alvará de loteamento, das plantas antigas, etc, para que veja
que os prédios existem. Há ai qualquer equivoco.” Luisa Catarina Tavares Sá Pereira Capelo disse que
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em 1983 nem se quer a associação estava lá construída. O Diretor do Departamento Técnico

Operacional esclareceu: “Se me está a falar da associação... A associação é um equipamento de
utilização coletiva e os espaços verdes têm muitas vezes associados a eles equipamentos de utilização
coletivas, ou seja, são utilizações compativeis. Quando se diz, em termos dos planos antigos, que aquela
é uma zona para espaço de utilização coletiva, pode ser, também, para equipamentos. Nesse plano até
está prevista também, uma àrea para uma superfície comercial...! Está previsto! Houve muitas zonas de
edificação que a Câmara conseguiu que não fizessem prédios. Agora, a Câmara não podia, acho eu, estar
a indemnizar todos os lotes que foram constituídos em 1983.” Luísa Catarina Tavares Sá Pereira Capelo
disse que, praticamente, na rotunda, já estão prédios construídos em toda a volta e, desculpe,
esteticamente não fazia sentido nenhum... O Diretor do Departamento Técnico Operacional

respondeu: “Eu até posso concordar, mas quem aprovou em 1983 não fui eu, por isso não posso
pronunciar-me sobre isso. A questão é que isso estava no plano de 1983 e nós não podemos alterar tudo,
porque há coisas que configuram direitos. As pessoas, quando compram, podem informar-se, as coisas
são transparentes e podem ser consultadas. Hoje essa informação está disponível, os planos estão
publicados no site da Câmara... As pessoas têm possibilidade de ver e, se têm dúvidas, dirijam-se á
Câmara que a Câmara explica.”
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 Cámara
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 minutas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Roberto António Reixa Nabais, que a secretariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário.

Ata n.° 22/2018, de 21 de Setembro

-
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