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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°25
Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues
Alves e os Senhores Vereadores Maria José Barata BapUsta, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia
Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco
José Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente: IMuito bom dia. Cumprimento as Senhoras Vereadoras e os Senhores

Vereadores. Cumprimento todas as pessoas presentes. Senhor Jornalista. Hoje, começo eu por fazer uma
intervenção, dizendo que foi com agrado que recebemos a notícia da descentralização da Secretaria de
Estado da Valorização do Interior para Castelo Branco.

É uma medida que muito nos diz e, desde logo,

simbólica, mas que também vem no seguimento de medidas que têm sido tomadas em prol do interior. A
escolha de Castelo Branco é uma satisfação para nós, porque reconhece todo o trabalho que temos feito
sempre, ao longo de todos os anos, na defesa de medidas de ‘discriminação positiva’ para o interior.
Fosse com que Governo fosse, sempre tivemos o mesmo diálogo e sempre procurámos defender aquele
que era o nosso pensamento, relativamente ao interior.,. Contrariamente a outros que se colaram à
vontade dos seus Governos... Contrariamente a outros que achavam que era demais algumas coisas... A
teoria do ‘é demais’ para o interior, nós nunca considerámos isso, sempre nos pautámos fosse com que
—

Governo fosse por defender sempre as mesmas coisas e, julgo que a decisão de instalar a Secretaria de
—

Estado da Valorização do Interior em Castelo Branco é, sobretudo, um reconhecimento dessa postura e
dessa defesa que fizemos sempre ao longo dos anos. Com agrado vemos a intenção do Governo, não só
de descentralizar esta secretaria de estado, mas de continuar a tomar cada vez mais medidas para o
interior. Na verdade, o interior, hoje, está no centro do debate político. Pudemos assistir, nos últimos
tempos e com esta remodelação que houve no Governo—, a um acréscimo de peso e importância que o
—

interior teve e julgo que fica demonstrado, desta vez, que começamos a ter um Governo que toma medidas
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e que olha pelo interior de forma diferente. Por isso, deixo aqui publicamente um agradecimento ao
Governo por ter deslocalizado essa secretaria de estado e, digo também publicamente, que já tive
reuniões com o Senhor Secretário de Estado João Paulo Catarino, no sentido de definirmos a instalação
dessa secretaria de estado no edifício do ex-Governo Civil. Será mais um exemplo daquilo que outros
encerraram e que nós abrimos. Portanto, nesta reunião de Câmara pública, dizer que, com muito agrado,
recebemos estas notícias e estas vontades.”
Dando por terminada a sua intervenção, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Senhores
Vereadores que desejaram intervir.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: NMuito bom dia. Ex.mo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal. Ex.mos Senhores Vereadores. Ex.mos Senhores Técnicos Superiores e demais
Funcionários. Ex.ma concidadã e, também, um cumprimento aos órgãos de Comunicação Social.
Permitam-me, também, que me associe, na qualidade

—

que não é a que me traz aqui de Presidente da
—

Comissão Política Concelhia do Partido Social Democrata, mas sobretudo em nome dos Vereadores que
representam aqui o PSD, que me associe a este voto de felicitação e congratulação, pelo facto de se
instalar, em Castelo Branco, a Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Parece-me que este passo
que está a ser dado insere-se num contexto mais alargado que é qualquer coisa que nós defendemos há
—

muito tempo a esta parte

—,

por um lado, a descentralização de competências em organismos de âmbito

local e regional e, por outro lado, que é o caso em concreto, que haja deslocalização pensada,
estruturada, de alguns serviços da administração pública que estão concentrados, apenas e só, em Lisboa
e que, no nosso ponto de vista, deveriam estar deslocalizadas por um conjunto de cidades do país e, em
particular, do interior. Mas se a instalação da secretaria de estado em Castelo Branco é de facto um ato
importante e tem uma representatividade sob um ponto de vista simbólico, também teremos que
acrescentar que a mesma terá que se consubstanciar em medidas que sejam concretas, substanciais e
que possam representar uma melhor qualidade de vida para todas aquelas pessoas que vivem no interior.
Terá que ser, seguramente, muito mais do que aquilo que foi a Unidade de Missão para o interior, que não
teve nem o engenho, nem tampouco a força política suficiente e não sou eu que o digo
—

—

quem o disse

foi a pessoa que presidiu, no primeiro momento, a essa mesma Unidade de Missão, a Professora Helena
de Freitas, que depois, em declarações que foi fazendo à posteriori, após a sua demissão, ela veio dando
nota que nâo tinha havido peso político, não tinha havido força, para concretizar um conjunto de medidas
que fossem mensuráveis, palpáveis e que se pudessem concretizar em melhorias significativas sob um
ponto de vista das pessoas que vivem no interior. Uma vez que a secretaria de estado virá para Castelo
Branco, eu deixo-lhe já um primeiro desafio, que é uma coisa relativamente simples e uma medida
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concreta. Há não muito tempo, encerrou uma agência da Caixa Geral de Depósitos, em São Vicente da
Beira. Essa agência prestava um serviço muito significativo, não só àquela vila e às pessoas que aí
trabalham e vivem, mas também a um conjunto de aldeias limítrofes. Pois muito bem, aqui está uma
primeira medida que seria interessante que a secretaria de estado, com o seu peso específico, pudesse
negociar, no sentido desta mesma agência poder reabrir em São Vicente da Beira. É assim que as coisas
se fazem, é assim que as coisas se concretizam. E a propósito do interior, valerá a pena também
acrescentar que o interior só pode ser víabilizado se nós conseguirmos atrair e fixar, sobretudo, a
população mais jovem. E como é que se faz isso? Eu só conheço uma forma de o fazer, que é através do
emprego e, sobretudo, do emprego qualificado. Porque também já se percebeu, que mesmo havendo
emprego no interior, a verdade é que os nossos jovens mais qualificados
ventura, mais qualificada de sempre

—,

—

e hoje temos a geração, por

seguramente, irão procurar outras localidades que não Castelo

Branco. Só poderemos dar esperança ao nosso futuro coletivo se, efetivamente, tivermos essa capacidade
de criar emprego qualificado. Felizmente que vamos tendo notícias de alguns concelhos do interior, até
relativamente pequenos quando comparativamente com Castelo Branco, que é o segundo concelho, em
—

termos de dimensão, do país

—

que conseguem contrariar estas mesmas vicissitudes, estas mesmas

dificuldades das pessoas que vivem aqui no interior. Recentemente, tivemos algumas noticias,
nomeadamente, da parte de Proença-a-Nova, onde o Senhor Presidente da Câmara, há não muito tempo,
anunciou a instalação de mais uma unidade industrial com um investimento de cerca de um milhão e cem
mil euros, que vai criar um conjunto de empregos e alguns desses empregos qualificados. Também, muito
recentemente, há menos de um mês, tivemos uma outra notícia, esta vinda de Penamacor, onde se
anunciava um investimento no valor de duzentos milhões de euros. Tambêm, o Fundão anunciou, muito
recentemente, já em outubro, que irá ser criada uma nova fábrica que criará duzentos postos de trabalho,
sendo que, destes duzentos postos de trabalho, cerca de vinte e cinco por cento é emprego altamente
qualificado. E, por falar em Fundão, também foi notícia de âmbito nacional, o facto do Fundão ter sido
distinguido com um prémio de âmbito europeu) o RegioStar Award 2018, pelo qual, o Centro de Negócios
do Fundão, por todo um conjunto de trabalho que foi sendo feito nos últimos tempos

—

nomeadamente

com a criação de emprego, de Staflups foi reconhecido, em termos internacionais, a nível europeu, pelas
—

boas práticas levadas a cabo. A pergunta que eu deixo ao Senhor Presidente da Câmara é esta: para
quando é que nós temos notícias deste género, para Castelo Branco? Quando é que anuncia um
investimento privado significativo e que traga empregos qualificados? Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Funcionários da Autarquia. Demais presentes. É do conhecimento público, que foi
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aberto um concurso público no âmbito do programa Revive para a instalação de uma unidade hoteleira no
Colégio de São Fiel, situado em Louriçal do Campo. Também é do conhecimento geral que esse concurso
ficou sem propostas até ao final do prazo. Sabe-se que a Secretaria de Estado do Turismo afirmou que
existiram manifestações de interesse, mas, infelizmente, não passaram disso, Lamentavelmente, este
imóvel estava sem utilização desde 2003 e como sabemos ardeu nos incêndios de 2017

—

eu presenciei

essa situação. O Governo lançou o concurso, a 28 de março, para os interessados que tinham 60 dias
para se candidatar, no entanto, o concurso foi prorrogado até dia 1 de agosto, mas infelizmente, mais uma
vez, não houve interessados, sendo que a Secretaria de Estado do Turismo veio dizer que estava a
estudar alternativas em conjunto com a Câmara Municipal de Castelo Branco. Passados três meses,
desde agosto. Quero quesonar o Senhor Presidente se existem novidades sobre estas alternativas, se
ainda estão a estudar essas alternativas, entre a secretaria de estado e a Câmara Municipal... Se há
novidades sobre o que é que vai acontecer ao Colégio de São Fiel. Ainda em relação ao Louriçal do
Campo, existe outro imóvel que é a Tapada da Renda, imóvel que eu abordei numa reunião de janeiro de
2018 e que o Senhor Presidente informou que iria ser utilizado para um estabelecimento prisional para
reclusos idosos. Eu quero perguntar ao Senhor Presidente se essa situação se mantém, se há
alterações... O que é que vai acontecer a esse imóvel, que continua, também, sem uso neste momento?
Vai acontecer o mesmo que aconteceu ao Colégio de São Fiel. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhora Vereadora Maria José Baptista: Bom dia. Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores e Funcionários da Câmara Municipal. Minha
Senhora. Comunicação Social. Som dia a todos. Quero saudar o Senhor Presidente porque em Castelo
Branco concretiza-se’. Para nós, Castelo Branco nunca ‘tem demais’. Desenganem-se, os profetas da
desgraça, os que não querem ver o trabalho realizado por esta liderança, que concretiza uma estratégia
de desenvolvimento invejável e que muitos gostariam de implementar. Tomar-se-ia fastidioso, se eu
elencasse tudo o que acontece em Castelo Branco, Todo o investimento realizado, desde a requalificação
urbana ao turismo, passando pela cultura, ambiente, economia e emprego, este Executivo do P5, liderado
pelo Senhor Presidente, é ousado e ambicioso, Quer sempre, mais e melhor para o nosso concelho, para
as suas gentes, Nós, do PS, nunca esquecemos, nem esqueceremos o que o PSD fez com a politica do ‘é
demais’. Não esquecemos, nem esqueceremos o que fizeram quando encerraram serviços criando
desemprego no nosso território, tornando-o mais vulnerável. É caso para dizer: o nosso fado é reabrir o
que os outros encerram. Connosco, com o PS, com o nosso projeto de desenvolvimento, os albicastrenses
sabem que somos insatisfeitos, que nunca aplicaremos uma política do ‘é demais’. Para nós será sempre
‘de menos’ e trabalharemos sempre no sentido de reforçar a coesão territorial. Não posso deixar de
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sublinhar que, se o PSD liderasse Castelo Branco, o dinamismo e a atratividade do concelho, onde dá
gosto viver, seria desmantelado, encerrado, com a estratégia do ‘é demais’. Para concluir, os Senhores
Vereadores do PSD dizem que Castelo Branco não tem peso político... Provámos mais uma vez o
contrário, com a vinda da secretaria de estado, que é mais do que um sinal de discriminação positiva’: é
uma medida que vem valorizar o nosso território; é uma medida de justiça social; e um reconhecimento do
trabalho feito na estratégia de desenvolvimento, em Castelo Branco, no nosso concelho,”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras Vereadoras.
Senhores Vereadores, Técnico e Pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco. Cumprimento a
Comunicação Social. Minha Senhora. Muito bom dia a todos. Quero falar hoje da Bienal Castelo de Artes

—

Encontros de Castelo Branco que se encontra no concelho com um dinamismo e uma presença
extraordinária e com maior visibilidade a partir do dia 3 de outubro. Mais uma vez a aposta cultural da
Câmara Municipal de Castelo Branco e só é mais uma das suas concretizações. A coesão territorial e a
coesão social são materializadas na execução desta iniciativa. O Castelo de Artes já apresentado em São
Vicente da Beira, em Alcains. Em Castelo Branco, no Juncal do Campo, Freixial do Campo, Barbaido,
Chão da Vã, nas Sarzedas, com a agremiação das juntas de freguesia, das associações e das instituições
locais. Por exemplo, no fim-de-semana que se aproxima, esta dinâmica vai continuar no Sobral do Campo
e Ninho do Açor e em todas as freguesias do nosso concelho. Do livro à pintura, passando pela escultura
e a música, são algumas das temáticas culturais em que o Castelo de Artes está a ter uma adesão em
todos os locais em que já aconteceu. É evidente o seu êxito e por consequência o agradecimento a todos
os que tornam esta iniciativa uma realidade. No passado sábado, tivemos a presença do Coro da Catedral
de Manchester, no nosso concelho, que se deslocou até Castelo Branco, na sequência da inauguração
dos frontais dos altares da Catedral de Manchester concebidos por Cristina Rodrigues e realizados em
Bordado de Castelo Branco. Teve, ao longo da semana, um vasto programa de interação com a
comunidade. Logo no domingo, participou na Cerimónia Ecuménica realizada na Sé Catedral, na qual o
Deão participou. Na terça-feira, uma delegação da cidade Britânica, que incluiu o Cônsul-Geral de Portugal
em Manchester, foi recebida pelo Presidente do Município. Este representante diplomático de Portugal no
Reino Unido, visitou, durante a sua estadia, diversos equipamentos culturais. Na quarta4eira passada, o
coro apresentou-se no Centro de Cultura Contemporãnea de Castelo Branco (CCCCB), num concerto que
esgotou o espaço e, hoje mesmo, despedir-se-á da nossa região, com um concerto na Igreja Matriz de
Alcains, mais um sinal identitádo do Castelo de Artes, a disseminação pela totalidade do concelho. Ontem,
o Coro visitou um agrupamento de escolas da cidade e o Conservatório Regional, onde realizou pequenos
concertos e conversou e interagiu com os alunos. É pena que nunca os vereadores do PSD reconheçam
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esta aposta forte na cultura, talvez até achem que ‘é de mais’... De referir também a exposição A Mesa
dos Sonhos, no Centro de Cultura Contemporãnea, que está patente ao público, até 31 de março de 2019.
A exposição apresenta uma seleção de peças de arte contemporânea da Fundação Luso-Americana para
o Desenvolvimento e da Fundação de Serralves. É uma das suas particularidades. João Silvério é o
curador da exposição, que reúne um conjunto de artistas e de obras que se enquadram num arco temporal
de quase meio século: a obra mais antiga é datada de 1967 e a mais recente é de 2013. Na sessão
inaugural, saliento as palavras do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luis Correia, que
manifestou a satisfação pela relação que o CCCCB tem mantido com a Fundação de Serralves, da qual
resultaram já três exposições, afirmando, ‘Serralves é um garante de qualidade’. Na sequência, o Senhor
Presidente assegurou que o CCCCB continuará a apresentar exposições de qualidade: ‘as exposições de
Serralves garantem-nos cumprir com esses objetivos, ou seja, apresentar exposições que atraiam
visitantes ao nosso concelho’. Ana Pinho, Presidente da Fundação de Serralves, destacou ‘a dinâmica,
bem visível, da Câmara Municipal de Castelo Branco’, uma qualidade ‘que nem todos os Municípios
evidenciam’. Também por essa razão, Ana Pinho, manifestou a expectativa de poder vir a manter-se a
parceria estabelecida entre as duas entidades, que considera ‘fundamental’ tanto para Serralves como
para a Câmara Municipal de Castelo Branco, através do Centro de Cultura Contemporánea de Castelo
Branco. Já não é só o Executivo da Câmara Municipal de Castelo Branco que falam da cultura, são outras
entidades e outras pessoas exteriores ao nosso concelho que reconhecem o mérito das nossas iniciativas,
das nossas concretizações e isso ninguém, nunca, nos pode arrefecer os ânimos e a consciência da
excelência do nosso empenhamento e só nos dá ainda mais alento. É pena que nunca os vereadores do
PSD reconheçam esta aposta forte na cultura, talvez até achem que ‘é de mais’... Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Funcionário da Câmara Municipal. Prezada
Comunicação Social. Cara Munícipe aqui presente. Hoje, após o cumprimento do primeiro ano de mandato
e de forma a assinalar esse momento, gostaria de fazer uma reflexão sobre as diferentes áreas onde este
Executivo vem intervindo e qual o seu efeito no nosso território. E nada melhor do que exemplos práticos
para evidenciar constatações e retirar ilações. Como tal, achei que poderia centrar-me no fim de semana
de 5, 6 e 7 de outubro e daí constatar determinadas realidades. Assim, perante as evidências desse fim de
semana, sublinhando um conjunto de iniciativas que decorreram no nosso concelho, entendo que consigo
retratar a dinâmica que atualmente existe. Relacionado com Economia e Valorização Territorial, gostaria
de destacar a Feira do Feffão Frade, na freguesia da Lardosa, que iniciou no dia 5 de outubro e que
decorreu até ao dia 7. É, claramente, um projeto consolidado, de sucesso e que atraiu milhares de
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pessoas. Quem lã esteve percebeu a força desta feira. Este ano, no seguimento da estratégia
prosseguida, foram melhorados diferentes aspetos que aumentaram significativamente a qualidade do
evento. Com um impacto económico fortíssimo, segundo os diferentes intervenientes, é também um
momento de valorização dos nossos produtos e da nossa gastronomia. Aliás, as feiras e festivais que
decorrem nas diferentes freguesias, tém causado um forte impacto nas nossas populações (ora pela
valorização dos seus produtos, ora pela recuperação dos seus usos, costume e tradições), sendo fatores
importantes no processo de valorização do nosso território e determinantes no processo de coesão
territorial, que tem sido prioritário nas politicas desenvolvidas por este Executivo. Em termos de
Equipamentos e Infraestruturas, realçava, nesse mesmo fim-de-semana, a iniciativa Volta APAU 2018,
promovida pela Associação Portuguesa de Aviação Ultraleve. Tratou-se de uma iniciativa que consistiu
num conjunto de pilotos e aeronaves percorrerem Aldeias Históricas e o Norte de Portugal, tendo uma
aterragem no Aeródromo albicastrense no dia 4 de outubro, estadia na cidade para o dia seguinte e
descolagem no início da manhã de dia 5. Esta iniciativa, só foi possível graças às condições que o nosso
aeródromo apresenta e que resulta dos constantes investimentos que a autarquia tem desenvolvido ao
longo dos últimos anos e que agora nos permite ter vantagem comparativa relevante face a outras regiões.
Prosseguindo nesse fim de semana, e relacionado com Requalificação Urbana e Sustentabilidade,
gostaria também de assinalar, no dia 6 de outubro, a visita às Hortas Sociais da Quinta do Chinco por
parte de estudantes da Universidade de Évora, que frequentam Licenciaturas do Departamento de
Arquitetura Paisagistica e de Ecologia e Ambiente. Como foi referido pelos visitantes, trata-se de um
projeto de referência em termos de requalificação urbana, mas também um projeto singular, considerando
a sua modernidade, especialmente a vertente associada ao papel que as hortas comunitárias podem
desempenhar nas sociedades atuais e na sensibilização para as temáticas ambientais, agricultura
biológica e alimentação. O reconhecimento externo, neste caso, pela Academia, é fator de orgulho, mas
também é um forte fator motivacional para o prosseguimento da estratégia definida, Uma cidade mais
verde, com mais qualidade de vida é construída com projetos como este da Quinta do Chinco, mas
também com projetos como a Requalificação do Espaço da Ex-Metalúrgica, ou com o futuro Projeto do
Parque do Montalvão, Ainda nesse fim de semana, e no que diz respeito ao Associativismo e também no
dia 6, destacava a Caminhada Pequenos Passes, Grandes Gestos, que teve a organização do Movimento
Vencer e Viver do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). Esta iniciativa
marcou o arranque do mês de outubro

—

Mês Internacional de Prevenção do Cancro da Mama

—

e visou

sensibilizar a população para a prevenção primária e diagnóstico precoce do cancro da mama e angariar
fundos destinados ao apoio à mulher e família. Foi uma iniciativa com muita adesão e que demonstra a
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atividade da nossa comunidade e especialmente do movimento associativo. Nunca é demais referir o
papel que as nossas associações desenvolvem em diferentes áreas, tendo sempre a Câmara Municipal
como um parceiro e um apoio para a concretização dos seus projetos. Temos uma comunidade viva,
dinâmica, alegre, que adere a causas e isso é algo que nos deve deixar satisfeitos a todos. Continuando
este roteiro, focando-me neste caso na área do Desporto e Lazer, relembro, também, a realização da VI
Edição da Corrida Joaquim Morão, no dia 7 de outubro, organizada pelo Núcleo Sportinguista de Castelo
Branco, e que envolveu um conjunto significativo de atletas de fora do concelho, mas também com muitos
participantes albicastrenses, A promoção do desporto através das dinâmicas dos nossos clubes e
associações desportivas, associadas a um concelho com condições magnificas para a prática do desporto,
tem incentivado o surgimento de cada vez mais atletas ou praticantes ocasionais e isso constata-se em
provas como esta. Por fim, e penso que é importante também focar este aspeto, gostaria de salientar um
outro dado, neste caso relativamente ao Turismo. É que nesse mesmo fim de semana, foi promovido pela
autarquia, a receção de um conjunto de operadores turisticos espanhóis, tendo em vista a divulgação dos
nossos equipamentos mais atrativos. Além disso, e ao mesmo tempo que decorreram todas estas
atividades que referi anteriormente, existiu ainda uma outra dinâmica, que já não passa despercebida,
especialmente na cidade, e que é o aumento do número de visitantes que ocorrem aos nossos
equipamentos. A título de exemplo, salientava o número de visitantes no Jardim do Paço Episcopal nesse
mesmo fim de semana. Este equipamento recebeu 805 visitantes, o que não deixa de ser um número
muito interessante e que comprova que a nossa cidade e o nosso concelho são cada vez mais atrativos e
que a ação deste Executivo não tem apenas reflexo em termos internos, como alguns pretendem fazer
crer. Economia, Turismo, Valorização do Território, Coesão Territorial, Requalificação Urbana,
Equipamentos e lnfraestruturas, Sustentabilidade, Desporto e Lazer e Associativismo, são vetores

importantes na estratégia desenvolvida e que agora acabei de evidenciar. E em um só fim-de-semana, É
incontomável o papel que a Câmara Municipal assume direta ou indiretamente nestas dinâmicas. Uma
ideia muito clara sobre as prioridades, uma proximidade que permite trabalhar em conjunto com os
diferentes parceiros, de forma a dar resposta às necessidades existentes e uma enorme capacidade de
intervenção e ação, caracterizam a atuação do Executivo Socialista e do Senhor Presidente da Câmara. E
também é uma evidência, raramente ouvir o PSD pronunciar-se sobre a dinâmica existente no concelho:
ou não a valorizam, ou acham que é demais’. Tal como, por exemplo, a última intervenção do Senhor
Vereador Carlos Almeida sobre a criação de postos de trabalho no nosso concelho. Eu acho que é
significativamente algum desconhecimento sobre o nosso mercado de emprego e é, também, uma
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desconsideração pelos nossos empresários que têm reforçado os seus quadros nos últimos anos e, acima
de tudo, com emprego qualificado. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Bom dia, Senhor Presidente da
Câmara Municipal. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Técnicos desta Câmara. Comunicação
Social e cara Cidadã aqui presente. Muito bom dia a todos. Antes de mais, relativamente à intervenção do
Senhor Vereador Carlos Almeida, dizer que não nos alimentamos do anúncio público da vinda de
investimentos. Continuamos a trabalhar, continuamos a colocar o nosso empenho, na atração de
investimento. Mas também continuamos focados nos nossos empresários, nas nossas empresas aqui de
Castelo Branco... Aliás, reforçando aquilo que o Senhor Vereador Jorge Pio acabou de dizer, deixe-me
que lhe diga, que eu até considero uma falta de respeito e desconsideração para com os nossos
empresários, que têm investido, criado novos postos de trabalho que têm atraido jovens, considerando
que, efetivamente, é uma condição necessária, de todo o pais. E considero que até é uma falta de
respeito) para com as empresas de excelência que temos em Castelo Branco, considerar que não são
uma parte essencial extremamente importante, relativamente à criação de emprego qualificado! E,
reforçando que não estamos assentes em anúncios públicos

—

claro que existe investimento privado, as

empresas estão no seu processo necessário para que se chegue até este ponto, como deve saber isso
não se faz automaticamente

—,

eu quero perguntar ao Senhor Vereador se já participou nalgum evento

Podas Abertas para perceber um bocadinho melhor a dinâmica das empresas que temos em Castelo

Branco. É que se não participou, vamos ter agora um, no próximo mês, e deixo-lhe já o convite para
participar! O Senhor Vereador Carlos Almeida domina aqui a arte da comunicação! Ainda por cima tem
uma enorme criatividade! Mas olhe que estar atento ao ‘todo’, não é apenas uma ‘pequena parte’

—

que

afinal é a parte, também, que lhe interessa referir! Nós compreendemos que o ‘todo’ é a soma de ‘muitas
partes’ e percebemos, também, que ‘muitas partes’ podem ‘ser demais’... É que à luz de posições que já
assumiu, depreendemos também que o todo ‘é demais’... Deixe-me só referir-lhe duas ou três coisas que
já vêm mostrar-lhe, no seguimento de outras intervenções que fez... Ainda agora, recentemente, a
Câmara Municipal de Castelo Branco esteve presente no TechDays, um evento que se faz em Aveiro a
nível nacional. Lá esteve a Câmara de Castelo Branco, com os empreendedores
temos

—‘

—

que muito orgulho

a mostrar o trabalho, as soluções tecnológicas que têm desenvolvido e, também, a tentar captar

mais recursos humanos qualificados para Castelo Branco. Termina hoje a feira Sial Paris 2018, onde o
Municipio de Castelo Branco tem vinte e sete metros quadrados, naquele que é um dos maiores certames
agroalimentares da europa. Temos lá presentes, produtos alimentares de quinze empresas do setor
agroalimentar de Castelo Branco. Isto leva o nome de Castelo Branco mais longe. Ainda, há relativamente
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pouco tempo, tivemos o Congresso Internacional +Agro. Mais um evento internacional que se junta, neste
tema da economia, da dinâmica empresarial e que também contribui para a estratégia que está a ser
levada a cabo, nomeadamente, as feiras nas freguesias que também ajudam na nossa dinamização
económica. Portanto, termino dizendo-lhe que estamos aqui para continuar a trabalhar É isso que nós
fazemos... Fazemos bem feito e vamos continuar a fazer, com a perspetiva de que ‘não é demais’!
Estamos aqui para trabalhar e para fazer do ‘todo’ mais do que a ‘soma das partes’. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Obviamente que eu vou solicitar mais uma vez
o uso da palavra, porque... Não sei se será uma defesa da honra... Agora, são atribuídas aqui um
conjunto de afirmações e são feitos aqui processos de intenções, que têm que ser desmontados e
desmentidos. Eu percebo que quando as insuficiências se tornam evidentes e depois não existem contraargumentos sólidos, então entra-se num processo de lançar algumas atoardas. E hoje foi evidente, quer
dizer, nós falamos no investimento externo, falamos na atração de empresas para o concelho de Castelo
Branco e de que é que somos acusados? Somos acusados de estarmos a desconsiderar os empresários
da nossa terra. Era o que mais faltava...! Temos o maior respeito por quem aqui está, por quem aqui
investe o seu dinheiro, por quem gere a riqueza, por quem cria emprego... É exatamente esse o nosso
fito, o nosso objetivo, é exatamente essa a nossa ambição... Valorizar os empresários desta terra, mas
também chamar outros empresários a investirem aqui. Não se pode, de forma alguma, retirar uma ilação
que seja das minhas palavras de que eu estou a desconsiderar ou a desrespeitar os empresários locais. É
uma estratégia que funciona quando não há argumentos sólidos para combater aquilo que foi aqui dito.
Como também, ficámos agora a saber, que os Vereadores do PSD, pelos vistos, já terão utilizado a
expressão, por variadíssimas vezes, que ‘tudo é demais’. Já se percebeu que é uma técnica
comunicacional do atual Executivo socialista. Os Vereadores do PSD nunca disseram, em circunstância
alguma, que ‘tudo é demais’. Pelo contrário, aquilo que têm feito ao longo deste tempo é achar que
Castelo Branco, a sua terra, as suas gentes têm um grande potencial para ir muito mais longe e por isso é
que o nosso mote tem sido Dar Ambição a Castelo Branco, Portanto, encontramos hoje aqui uma técnica
comunicacional

—

mas que vale o que vale, é mesmo só uma técnica comunicacional

—,

que é tentar alocar

aos Vereadores do PSD algo que eles nunca disseram... ‘Que tudo é demais’... E, por sua vez, fazem-se
insinuações que não correspondem áquilo que foi o nosso espírito de intervenção, de todo, que é
‘desconsiderar os empresáos’. Era o que mais faltava! O facto de uma mentira ser repetida várias vezes,
ou até à exaustão, não toma essa mentira numa verdade.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Comunicação Social. Cara Munícipe. Fomos agora
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aqui acusados pelo Senhor Vereador Carlos Almeida que nós lançamos atoardas para confundirmos
tudo.. 1 Para fazer passar a nossa política...! Que não temos argumentos sólidos...! Que nunca disseram
que ‘é demais’ para Castelo Branco. Senhor Vereador, tenho aqui a prova

—

e eu direi, provada

—,

que o

Senhor, enquanto membro da Assembleia Municipal de Castelo Branco, disse que determinadas
instituições para Castelo Branco eram ‘demais! Senhor Vereador, nós lemos uma política séria, nós
estamos aqui para trabalhar pelos albicastrenses e para nós, reafirmo, é sempre ‘de menos’ e faremos
tudo para que Castelo Branco seja e continue a ser dinâmico e atrativo! Tenho dito,’
O Senhor Vereador Carlos Almeida perguntou: “Solicito que me diga, se faz favor, quais foram as
instituições, que eu disse, que eram demais para Castelo Branco, se não se importa?”
A Senhora Vereadora Maria José Baptista, respondeu: “Quando o Senhor na Assembleia Municipal
disse que não tinhamos um pais seguramente rico, que não é o nosso caso, ‘que temos instituições de
ensino superior em Portalegre, em Castelo Branco, Covilhã, Guarda e em Viseu, Em que país é que isto é
sustentáveP’ (Nota: Ata n.° 6 da sessão da Assembleia Municipal de Castelo Branco, de 12/09/2013,
página 33, parágrafo 2) Está provado que é sustentável, Senhor Vereador, Como disse à pouco na minha
intervenção, o nosso fado é reabrir o que os Senhores fecham. Nós temos ambição, nós somos
ambiciosos e nós queremos sempre mais para Castelo Branco.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida perguntou: “Se me permite, eu tenho que fazer,
necessariamente, uma clarificação áquilo que foi aqui dito. Isto é, obviamente, ira uma intervenção, retirar
duas ou três palavras dessa mesma intervenção e desvirtuar tudo aquilo que foi dito. A intervenção tinha a
ver com o ensino superior e nunca, em circunstância alguma, eu disse que haviam instituições a mais em
Castelo Branco. Aquilo que foi feito foi uma análise algo diferente que tem a ver com o facto do ensino
superior e num espaço com menos de cem quilómetros, haver várias instituições de ensino superior. E há
muito gente dentro do próprio Partido Socialista, até em termos locais, que entende que a rede do ensino
superior e a sua forma de organização deveria ser completamente distinta daquela que é atualmente
porque, a conlinuarem as coisas tal como elas se encontram, nós corremos sérios riscos de o número de
alunos a frequentar instituições do ensino superior
Guarda, eventualmente

—!

—

em Portalegre, em Castelo Branco, na Covilhã, na

vir a diminuir. Não olhar, para este problema, como um todo e não ver aqui uma

grande oportunidade das instituições de ensino superior se articularem de outra forma que não o estão a
—

fazer

—,

então é pura e simplesmente querer ignorar um problema. Nunca em circunstância alguma eu

disse que existe uma instituição a mais em Castelo Branco. A intervenção foi feita noutro contexto e bem
mais alargado. Muito obrigado,”
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Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Senhor Presidente. Senhoras Vereadoras. Senhores
Vereadores. Senhores Diretores. Funcionário da Autarquia. Comunicação Social. Caros Albicastrenses. Eu
quero dizer-vos que está, como disse a Senhora Vereadora Maria José Baptista, ‘é a prova provada’ de
que as ideias do antes, que era ‘demais’, estão aqui mais que evidentes. E continua a falar do ensino
superior. Eu espero que divulgues esta informação de uma forma mais exaustiva porque esta é a situação
e a postura do PSD: acha e afirma que no interior é tudo ‘demais’. Ainda bem que veio para Castelo
Branco, como já está devidamente anunciado e, hoje aqui, de uma forma transparente e concreta, o
Senhor Presidente da Cãmara anunciou o local da vinda da Secretaria de Estado da Valorização do
Interior. Eu quero daros parabéns ao Governo Português e a todos aqueles que influenciaram politicamente,
demonstrando mais uma vez que Castelo Branco tem peso político, tem força política e isso está aqui mais
do que evidente. Nós achamos que nunca ‘é demais’. Temos que ir é mais além! Temos que ir muito mais
além porque esta é que tem de ser a postura! Ainda bem que discordamos! Ainda bem que há pessoas
que vivem no interiore, em particular, em Castelo Branco que insistem porque nós também lhes garantimos
qualidade de vida e isso nós temo-lo feito através destes anos no ExecuUvo de Castelo Branco. As
pessoas podem optar, evidentemente, mas não terão dúvidas, perante estas duas posições antagónicas,
que irão continuar a dar força a Castelo Branco, ao Executivo de Castelo Branco, ao Partido Socialista e
vão escolhê-lo sempre porque esta è a evidência, é a realidade e ainda bem que é assim. Reconhecem,
seguramente, o nosso empenho e o nosso trabalho. Bem haja a todos aqueles que demonstram o
contrário daquilo que dizem os Senhores Vereadores do PSD. Muito obrigado Senhor Presidente.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Temos sido acusados de que não temos
ideias na parte da economia, não temos soluções... Mas queda então perguntar, em termos de emprego,
quantos postos de trabalho é que foram criados no último ano, sem ser aqueles que rodaram? Porque eu
conheço um bocadinho a realidade e falta de recursos humanos, se calhar, existem e gostava de saber
quantos postos de trabalho é que [oram criados no último ano, sem ser aqueles que andam a rodar entre
empresas? Obrigado.”
O Senhor Presidente da Câmara Municipal: “Muito bem. Por acaso está a ser uma reunião de
Câmara muito interessante. Dou-lhe os parabéns, Senhora Vereadora, por lembra-nos aquilo que foi
defendido e a forma como isso foi defendido, pelo Senhor Vereador do PSD. Vimos aqui e percebemos
hoje, que quem domina as técnicas de comunicação não somos nós, são os Senhores Vereadores do
PSD. Dizem uma coisa e o seu contrário, conforme aquilo que lhes apetece dizer e no momento em que
lhes apetece dizer. Nós, como disse a Senhora Vereadora, temos uma sina, que é abrir aquilo que os
outros fecharam. Mas, os outros fecharam e nás não vimos, nessa altura, com tanta perda de postos de
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trabalho, qualquer posição por parte do PSD. E mais... Não vimos qualquer posição por parte do Senhor
Vereador, que fazia parte, na altura, da Assembleia Municipal. Na verdade, esta ata demonstra muito isso.
Porque a resposta, a uma intervenção por parte do PS.. Em que fala dos problemas do interior já na
altura; em que fala no encerramento do Contact Center em que fala na questão da linha da Beira Baixa;
em que o P5 fala que foi necessário, para se concretizar a construção da Escola Superior de Artes
Aplicadas (ESART), que estávamos a ver que a sua construção não ia acontecer, apesar de haver fundos
comunitários, é preciso recordar isso

—

só foi possível porque a Câmara Municipal supriu o valor da

contrapartida nacional, eximindo-se o Governo da altura dessa responsabilidade, apesar de ter fundos
comunitários e não os aproveitar, porque não queria contribuir com a contrapartida nacional.. E, perante
essa intervenção do PS que aborda, já nessa altura o tema do interior e aquilo que se estava a passar no
interior... Fala-se de postos de trabalho, mas na altura fecharam-se quatrocentos postos de trabalho, só
no Contact Center da Segurança Social, com uma decisão do Governo de então e ninguém disse nada
aqui na Assembleia Municipal...! A única coisa que o Senhor Vereador faz, depois de uma intervenção por
parte do P5, onde isto é abordado, é dizer ‘não é num pais seguramente, muito rico que não é o caso do
nosso (pois não, o nosso não é muito rico), em que temos instituições de ensino superior em Portalegre.
em Castelo Branco. Covilhã, Guarda e em Viseu. Em que pais é que isto é sustentável?’... Eu acho que
isto é a demonstração da colagem de alguém a uma política seguida naquela altura, é a demonstração da
teoria do ‘é demais’! Na altura, defendia-se: não, isto ‘é demais’, até temos que pagar portagens, porque ‘é
demais’ serem de borla! Hoje, demagogicamente

—

permitam-me utilizar o termo

—

já se vem dizer o

contrário, que defendemos a descentralização. Eu até me recordo de ter de assumir rendas de serviços
que estavam em Castelo Branco, que ainda hoje são pagas pela Câmara, para que esses serviços não
saissem de Castelo Branco, porque também ‘era demais’...! E eu nunca vi a defesa de Castelo Branco e
do interior por parte do PSD e por parte do Senhor Vereador do PSD aqui presente. E mais, basta ler esta
afirmação que depois da intervenção o Senhor Vereador faz uma interpelação e a única coisa que
consegue dizer é que não é ‘sustentável’ num pais como o nosso, até considera que nos outros paises
não é sustentável termos instituições em Portalegre, em Castelo Branco, na Covilhã, na Guarda e em
Viseu! Eu se bem recordo até acho que até foi defendido

—

não sei, não li que até o Instituto Politécnico
—

de Castelo Branco devia juntar-se à UBI, na altura... Mas, está aqui, na verdade, demonstrado, Senhor
Vereador, que hoje começa a sua intervenção congratulando-se com a secretaria de estado, que defende
a descentralização, que a ‘Unidade de Missão fez pouco, que não tem força politica’... Pois reconheça, ao
menos, que até pode ter feito pouco, mas fez muito mais do que aquilo que os Senhores fizeram, Fez
muito mais do que aquilo que os Senhores alguma vez defenderam. Porque hoje está aqui, na verdade,
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provada... A demagogia às vezes tem o rabo de fora... Está aqui provada a defesa do ‘é demais’... Que
agora, hoje, o Senhor, com tanta pompa e circunstância, já defende o contrário, porque vai a reboque
daquilo que aconteceu em Castelo Branco e daquilo que aqui se faz... E vai a reboque agora porque já o
Governo não é o seu... Mas olhe que nós, foi com o seu Governo e foi com o nosso Governo e será com
todos os Governos... Defenderemos sempre o interesse do interior, as nossas vontades de ter, as nossas
necessidades e lutaremos pelo desenvolvimento de Castelo Branco. Não nos acomodamos ao Governo,
seja ele qual for.,. Mesmo sendo do mesmo partido, ou de outro partido qualquer, têm visto que as
intervenções do Presidente da Cãmara, que inclusivamente já passou por dois Governos, fala sempre na
necessidade de ‘discriminações positivas’. Outros, quando eram os seus Governos da sua cor, não
defendiam ‘discriminações positivas’ para o interior, defendiam, sim, é que era ‘demais’ aquilo que
acontecia. Senhora Vereadora, dou-lhe os parabéns, por ter trazido e por ter lembrado essa de muitas
atoardas que ouvimos e que agora se procura esquecer, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, se me permite, eu vou ter que ripostar,
obviamente.”
O Senhor Presidente da Câmara Municipal: “Com certeza.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Eu vou ter que ripostar, fazendo alusão a duas
situações, em particular e mais uma vez, à minha pessoa e às afirmações que me atribuem. Mas também
fazendo um pouco ‘história’; porque também acho que é importante situar as coisas no devido tempo. E
vamos começar por aqui. Havia um filósofo espanhol, mais em particular catalão, que dizia uma frase que
é muito sábia e é que ‘somos nós e as nossas circunstâncias’. Efetivamente, é assim: somos nós e as
nossas circunstâncias. E as circunstâncias do Governo de então

—

é bom relembrar isso

—,

eram

circunstâncias em que, alguém que tinha tido responsabilidades enquanto Ministro das Finanças, dizia que
Portugal tinha, à época, 800 milhões de euros para viver... Esse Senhor chamava-se Teixeira dos Santos.
Depois, à posteriori, não muito tempo, Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, dizia que
Portugal não tinha 800 milhões, mas tinha era, efetivamente, 500 milhões. Pouco importa se eram os 800
ou se eram os 500. O que importa aqui ressalvar é que Portugal estava aqui na bancarrota. E estava na
bancarrota, porque um Governo liderado pelo Partido Socialista o tinha levado á bancarrota. Entretanto
surgiu um Governo em circunstâncias particularmente difíceis, liderado pelo Passos Coelho, que foi um
Governo de verdadeira salvação nacional, que tomou medidas muito dificeis. Com certeza que sim, muito
difíceis! Mas recordo Ortega y Gasset: somos nós e as nossas circunstâncias. É que o país estava mesmo
na falência e por isso é que tivemos que pedir ajuda internacional. E era bom que, às vezes, estas coisas
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fossem devidamente contextualizadas no tempo. Em segundo lugar, no que diz respeito a retirar... Insisto
porque o Senhor Presidente voltou, novamente, a fazer esse exercício e quero-lhe dizer, com toda a
sinceridade, que acho que é um exercício que não dignifica a política... Que é ir retirar uma frase num
determinado contexto de ensino superior, onde é feita alusão a um conjunto de distritos, a um conjunto de
politécnicos e universidades e depois dizer que é demais’ para Castelo Branco. Nunca, em circunstância
alguma, vimos uma instituição ser demais para Castelo Branco, pelo contrário, defendemos o reforço do
ensino superior, do Politécnico de Castelo Branco, entendemos que é uma entidade fundamental como
motor de desenvolvimento econômico e social a nível local e regional. Agora, aquilo que continuamos a
entender é que não faz sentido haver sobreposição de cursos em instituições que estão a menos de
sessenta quilómetros. O que não faz sentido é haver uma sobreposição de recursos em instituições que
estão a menos de sessenta quilómetros. Portanto, tal como um conjunto de unidades de saúde,
necessariamente, têm que se ‘sentar à mesa’, conversar e tentar, na medida do possível, não haver
sobreposições, também as instituições de ensino superior, obrigatoriamente, o têm que fazer. Porque, se
não for assim, não sobrevivem e seguramente, nessas circunstâncias, serão ‘demais’, infelizmente, Aquilo
que nós temos que ser é proativos e antecipar os problemas. Foi nesse contexto que as coisas forma
ditas. Muito bem, no que diz respeito ao interior, o Partido Socialista e o Senhor Presidente em particular
dá sempre aqui algumas lições...! Que depois, obviamente, não faz é o contexto histórico das medidas
que foram tomadas, mas eu quero dar nota que seria de bom tom que o Senhor Presidente se associasse
a uma iniciativa legislativa que o PSD teve, na qual algumas pessoas aqui deste distrito, por parte do PSD,
foram protagonistas e que tem a ver com os Estatutos dos Territórios de Baixa Densidade. Esse sim é um
documento estruturante, é um documento que apresenta um conjunto de medidas concretas para o interior
e quando o Grupo Parlamentar do PSD, na Assembleia da República, o quis discutir, pois pasme-se: os
grandes defensores do interior, então, remeteram aquilo para as calendas gregas. Portanto, Senhor
Presidente, fica aqui o reto, junte-se a nós, faça a defesa dos Estatutos dos Territórios de Baixa Densidade
porque, aí sim há um conjunto de medidas muito concretas para as gentes do interior, Termino, dizendo o
seguinte: as perguntas que foram aqui lançadas, e isso é que verdadeiramente importa, é que ainda não
tiveram resposta. Utiliza-se aqui uma estratégia de criar algum fogo de artificio à volta para depois se
ignorar as perguntas que foram feitas. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente da Câmara Municipal: “Não há dúvida que o Senhor pretende fazer sempre um
exercicio de retórica muito grande e reconheço-lhe e essa capacidade. Eu gosto mais de ficar pelas
questões em concreto do que pela retórica. O Senhor faz uma intervenção retórica, mais nada, porque no
concreto o Senhor só deu razão áquilo que foi aqui afirmado pela nossa parte. Porque repare, as
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circunstâncias do momento, evidentemente têm que ser tidas em conta... E cá está o Senhor mais uma
vez a defender aquilo que foi a política nessa altura... Meu caro Senhor Vereador, as políticas de
‘discriminação positiva’ tomam-se em circunstâncias, esteja a economia positiva ou negativa, ou em
momentos em que estamos a viver dificuldades. Bastava pensar que as medidas a tomar não podiam ser
tomadas indiscriminadamente para todo o país e tinha que haver ‘discriminação positiva’. O que o Senhor
está a defender é que... Por exemplo, quando o seu Governo quis aplicar portagens em todas as
autoestradas do pais e não aplicar nas portagens do interior... Está a defender, mais uma vez, ‘as
circunstâncias’. Quando nós tomamos medidas de ‘discriminação positiva’, não é só quando é para dar...

É, quando é para tirar, também, poder tirar menos, aos territórios que têm mais dificuldade... Mais uma vez
o Senhor faz um exercício de defesa das políticas que ali foram tomadas. Mais uma vez, o Senhor afinal
cai sempre para o mesmo lado que é defender aquelas políticas que foram ‘demais’. Quando o Senhor
fala, no contexto, na palavra ‘demais’ para o interior, o Senhor faz uma demagogia... O Senhor acha que a
Unidade de Missão é que interfere na abertura de um balcão da Caixa Geral de Depósitos? Quando os
Senhores defenderam e fizeram politicas, por exemplo, como a privatização dos CTT que hoje não permite
a intervenção do Governo naquilo que é uma empresa privada! Os Senhores fizeram isso e depois vêm
dizer que a Unidade de Missão e a secretaria de estado deviam interferir na Caixa Geral de Depósitos...!?
Por amor de Deus, isso é pura retórica e chegamos à conclusão que o Senhor, por mais retórica que dá, é
preciso perceber o que são políticas, a administração e o que é governar um país e um concelho! Vem
agora dizer que é preciso entendimento entre as instituições de ensino superior. Mas isso não foi o que o
Senhor disse. O que o Senhor disse foi ‘em que país é que isto é sustentável?’, de existir tantas
instituições de ensino superior no interior do país, ‘em que país é que isto é sustentável?’... Então, porque
é que o Senhor não disse, por exemplo, que se calhar havia era instituições de ensino superior a mais no
litoral...? Teria sido a melhor forma de defender o interior, que é aquilo que eu muitas vezes digo! Porque
é que 80% das vagas do ensino superior estão entre Lisboa e o Porto...? Nunca me ouviu falar no ‘é
demais’ no interior, porque o interior já sofre demais! Nós temos é que resistir contra aquilo que acontece e
defender aquilo que existe no nosso interior. Eu estou mais preocupado com aquilo que ‘é demais’ no
litoral, porque ali há mais necessidade de haver racionalização de muita coisa, do que mais preocupado
com o ‘é demais’ no interior. Essa deve ser a nossa postura e, na verdade, o Senhor mais uma vez veio
aqui, na sua última intervenção, mostrar a forma como se posiciona... Veio aqui defender a política que foi
feita naqueles momentos, quando esquece que quando estamos em crise também é possível fazer
medidas de ‘discriminação positiva’. Nós compreendemos que muitas vezes seja necessário cortar
despesa... Mas é nesses momentos que também se tomam medidas de ‘discriminação positiva’... É cortar
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mais nuns sítios do que noutros. Mas não. Os Senhores, nessa altura defenderam portagens em todas as4
autoestradas, não quiseram saber daquela que era a vontade do P5, de não as colocar. Nessa altura, os
Senhores defenderam aquilo que é o ‘principio do utilizador pagador’, que é altamente prejudicial para
todos nós e para o interior. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, nas portagens, eu vou ter
que, necessariamente, fazer um esclarecimento! E começo, exatamente, por aqui, pelo esclarecimento
sobre as portagens na A23. Eu terei todo o gosto, na próxima reunião pública, na presença das mesmas
pessoas, em trazer comigo e oferecer-lhe a portaria que cria as portagens na A23. Vocês vão-se dar conta
que a portaria que cria as portagens na A23

—

eu não a tenho aqui comigo, mas sei-a de cor

—

é do ano

2010 e está assinada sabem por quem? Pelo grande arauto da defesa dos interesses do interior: José
Sócrates. É verdade, A portaria reporta-se ao ano de 2010.. Os pais das portagens da A23 chamam-se
Partido Socialista e têm um rosto, em concreto, José Sócrates. Eu terei todo o gosto, na próxima reunião
pública em entregar-lhe uma cópia dessa mesma portaria. No que diz respeito à minha tomada de posição
relativamente ás portagens, infelizmente, o tempo acaba por de alguma forma nos vir dar razão.
Entretanto, já lá vão três anos de governação do Partido Socialista... Governação apoiada pela
‘geringonça’, assim designada

—

o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que como vocês sabem, é

público, são partidos que são contra, frontalmente, as portagens. Mas o caso dá-se: é que, passados estes
três anos e estes partidos apoiando a governação do Partido Socialista, as portagens na A23 cá
continuam. Portanto, das duas uma Senhor Presidente: ou, de facto, há por ai muita gente,
nomeadamente, na governação do Partido Socialista, que pensa para o seu interior que são favoráveis
das portagens, só que não o dizem publicamente porque isso é incorreto; ou, então, aqueles que são
contra, que é o seu caso, manifestamente têm muito pouco peso politico para inverter a atual situação.
Aquilo que, no meu ponto de vista, seria mais sensato no que diz respeito às portagens era que... Porque,
pugnarmos que, eventualmente, não haja portagens, eu acho que é muito difícil, no médio prazo, isso vir a
acontecer... Com toda a franqueza, é assim que eu penso... Independentemente de lá estar um Governo
do PSD ou do PS, porque se fosse fácil já tinham tomado essa medida! Aquilo que seria sensato era
manter o ‘princípio do utilizador pagador’, sendo que

—

e é aquilo que eu defendo

—

haja uma redução

muito mais substancial das portagens destas autoestradas. nomeadamente, nos territórios de coesão e
solidariedade social, é aquilo que eu defendo. Se a defesa fosse nesse sentido, provavelmente, já
estaríamos aí e com muitos benefícios para os utilizadores. Eu termino, lançando-lhe novamente um repto,
que é responder às nossas perguntas, porque depois gera-se aqui muita distração e no essencial nada foi
respondido, no que diz respeito às nossas perguntas. E lanço-lhe um segundo repto, que é: olhe junte-se
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ao PSD e defenda os Estatutos dos Territórios de Baixa Densidade porque vale a pena defender aquele
documento que tem muita substância, que foi amplamente discutido e aprovado, inclusivamente, na
Associação Nacional de Municípios... Portanto, junte-se a nós que, seguramente, é bem-vindo.”
O Senhor Presidente da Câmara Municipal: “Eu já agora aproveitava só para pedir... Já que vai
trazer a portaria que referiu, pedia-lhe outros documentos, se faz favor, relativamente a essa matéria...
Que traga também aquilo que foi a posição do seu partido, nessa altura, que exigiu
III (Programa de Estabilidade e Crescimento)

—,

—

para aprovar o PEC

que não era colocar portagens só nas autoestradas do

norte... Exigiu que se colocassem portagens em todas as autoestradas do país, mesmo nas do interior...
Depois de ler esse documento que vai trazer, que eu agradeço que o traga, quando foram tomadas essas
medidas das portagens, nesse documento, foram previstas as medidas de ‘discriminação positiva’, aquilo
a que os residentes no interior tínhamos direito, em termos de descontos na autoestrada. Foram medidas
de ‘discriminação positiva’ apesar de serem obrigados a meter portagens na A23, mas previam essas
medidas. E depois, já agora, traga-me também a portaria

—

ou o decreto-lei, não sei

—,

em que o seu

Governo retirou mesmo essas ‘discriminações positivas’ já no segundo ano de Governo. Traga também
isso que seria importante. Devo-lhe dizer o seguinte: o Senhor fala sempre no ‘peso político’. Pois é. Pois
eu preferia ter menos ‘peso político’ do que ter o ‘peso político’ que o Senhor pretende ter, que é sempre
apoiar este tipo de medidas contra o interior e estar a justificá-las sempre, para que elas possam
acontecer! É preferível nem sequer ter ‘peso político’, se é para fazer isso! Muito obrigado a todos.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II

—

PERíoDo DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinária do dia 21 de setembro
de 2018 (Ata n.° 22), extraordinária do dia 2 de outubro (Ata n.° 23) e ordinária do dia 12 de outubro de
2018 (Ata n.° 24) que, postas a votação, foram aprovadas por unanimidade.
Ponto 2— TRANSFERÊNcIA CORRENTE

Instituto Politécnico de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente a Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir a
quantia de € 500,00, concedida a cada ano ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, como prémio de
mérito a atribuir ao melhor aluno licenciado pela Escola Superior de Educação, no ano letivo 2017/2018.
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Ponto 3

—

SETOR EMPRESARIAL LOCAL

Albigec, EMISA. Relatório de Execução Orçamental 3.° Trimestre de 2018
—

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório de Execução Orçamentei referente ao 3,° Trimestre do
Exercício de 2018, da Albigec

—

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA e

aprovado em Conselho de Administração, em observância das disposições legais e estatuárias sobre os
deveres de informação e obrigações de divulgação das empresas locais aos órgãos executivos das
respetivas entidades públicas participantes

alínea e) do n.° 1 do artigo 42.° da Lei n.° 50/2012, de 31 de

—

agosto; alínea i) do n.° 1 do artigo 44.° do Decreto-Lei n.° 133/2013, de 3 de outubro; e alínea e) do artigo
24.° dos Estatutos—, cujos resultados estão registados no seguinte quadro:
Rson
Paqueda
Mcalrs:CastefDBaxo., Cade

eoe
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A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento do Relatório de Execução OrçamenteI referente ao
Trimestre do Exercício de 2018, da Albigec

—

30

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer,

EM/SA, deliberou dar dele conhecimento ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, remetendo-lhe
um exemplar.
Ponto 4—URBANISMO E OBRAs PARTICULARES

4.1. Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte Castelo Branco: Abertura de
—

—

Período de Discussão Pública em Conformidade com o Disposto no Artigo 89.° do DecretoLei n.° 8012015, de 14 de Maio (RJIGT)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4791, de 22/10/2018, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, relativa à Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montaivão

—

Norte

—

Castelo

Branco: Abertura de um Período de Discussão Pública em Conformidade com o Disposto no Artigo 89.° do

Decreto-Lei n.° 30/2015, de 14 de Maio (RJIGT), que exara a seguinte proposta: “3

—

Proposta. Face ao

exposto, considera-se que a Proposta de Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão

—

Norte

—

Castelo Branco reúne condições para seguir a sua tramitação, em conformidade com o disposto no
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio,
-

devendo ser presente à reunião pública do Órgão Executivo, para apreciação e eventual deliberação do
seguinte: Submeter a Proposta de Revisão do Piano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte Castelo
—
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Branco a um período de discussão pública, através de aviso a publicar no Diário da República e a divulgar
através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sitio na
lnternet, disponibilizando ainda a proposta e os demais documentos relativos ao procedimento (incluindo a
ata da reunião de conferência procedimental realizada em 02/10/2018) para serem consultados na Divisão
de Urbanismo e Obras Particulares desta Câmara Municipal (edifício principal da Câmara Municipal), para
efeitos de apresentação de reclamações, observações ou sugestões, conforme minuta do aviso que se
anexa à presente informação, em conformidade com o disposto do n.° 1 do artigo 89.° do RJIGT. Anunciar
o periodo de discussão pública com a antecedêncIa mínima de 5 dias úteis, contados a partir da data da
publicação no Diário da República e definir a sua duração pelo prazo de 20 dias úteis

—

em conformidade

com o disposto do n.° 2 do artigo 69.° do RJIGT.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a Proposta de Revisão do Plano de
Pormenor da Cruz do Montalvão

—

Norte Castelo Branco a um período de discussão pública, através de
—

aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação social, da plataforma
colaborativa de gestão territorial e do respetivo sitio na lnternet, disponibilizando ainda a proposta e os
demais documentos relativos ao procedimento (incluindo a ata da reunião de conferência procedimental
realizada em 02/10/2018), para serem consultados na Divisão de Urbanismo e Obras Particulares desta
Câmara Municipal (edifício principal da Câmara Municipal), para efeitos de apresentação de reclamações,
observações ou sugestões, conforme minuta do aviso que se anexa à presente informação, em
conformidade com o disposto do n.° 1 do artigo 89.° do RJIGT.
Mais deliberou, anunciar o período de discussão pública com a antecedência mínima de cinco dias
úteis, contados a partir da data da publicação no Diário da República e definir a sua duração pelo prazo de
vinte dias úteis em conformidade com o disposto do n.° 2 do artigo 89.° do RJIGT.
—

Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Antes de mais quero sinalizar qual é que vai
ser o sentido de voto dos Vereadores do P50, que é favorável, porque o ponto em si tem a ver com a
abertura de um período de discussão pública e é sobre isso que incide a nossa votação. Portanto, nós
iremos votar favoravelmente. Era o que mais faltava que nós votássemos contra a discussão pública do
plano. A questão que eu quero colocar ao Senhor Presidente tem a ver com o seguinte: em 17 de março
de 2017, foi aprovado, em reunião do Executivo, proceder à revisão do Plano de Pormenor. Aquilo que eu
gostaria de saber, porque não sei e é uma informação que eu gostaria de obter, é: qual foi o prazo que foi
então definido para decorrer esta revisão do plano?”
O Senhor Presidente da Câmara Municipal: “Não faço ideia.”
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Tomou a palavra o Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Eng. Luís Resende:
“Um ano, que foi prorrogado depois por uma deliberação do Executivo.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Um ano?”
Tomou a palavra o Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Eng. Luis Resende:
“Um ano mais um, porque tem o direito de prorrogação de mais um. Acaba em 17 de março de 2019. É
isso que está previsto, mas essa informação consta dos avisos publicados e na deliberação e no site. A
própria informação diz: ‘como nota final, informa-se que o prazo de elaboração do plano (que inclui a
respetiva aprovação pela Assembleia Municipal) termina em 17/03/2019 e que se o plano não se encontrar
aprovado nessa data é determinada a caducidade do procedimento, em conformidade com n.° 7 do artigo
76.° do RJIGT’.”
4.2. Loteamento Urbano de Parcela de Terreno na Quinta da Carapalha, Castelo Branco. Alvará
n.° 110/2016. Tavares, Santos & Lopes, SA. Auto de Receção Provisória
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 14, de 14/10/2018, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares referente ao auto de receção provisória das obras de urbanização relativas ao
Loteamento Urbano de Parcela de Terreno na Quinta da Carapalha, em Castelo Branco, licenciadas pelo
Alvará de Loteamento n.° 110/2016, com a seguinte transcrição: “Para cumprimento do disposto no artigo
87.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, com as sucessivas alterações, anexa-se o auto de
receção provisória, elaborado pela comissão de vistorias, previsto no n.° 2 do mesmo artigo, a fim de que
a Exa, Câmara delibere sobre o mesmo. Considerando o disposto no n.° 5 do artigo 54,° do Decreto-Lei n.°
555/99, de 16 de dezembro, com as sucessivas alterações, o montante inicial da caução pode ser
reduzido no percentual de 90%, sendo o remanescente libertado com a receção definitiva das obras de
urbanização. Assim, considerando o valor inicial da caução (€ 81.799,45), a mesma deverá ser mantida
em €8.179,94, que corresponde a 10% do montante inicial da caução”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, face á informação supra, concordar com a receção
provisória das obras de urbanização relativas ao Loteamento Urbano de Parcela de Terreno na Quinta da
Carapalha, em Castelo Branco, licenciadas pelo Alvará de Loteamento n.° 110/2016.

Mais dehberou, que o montante inicial da caução seja reduzido no percentual de 90%, sendo o
remanescente libertado com a receção definitiva das obras de urbanização. Assim, considerando o valor
inicial da caução (€81.799,45), a mesma deverá ser mantida em €8.179,94, que corresponde a 10% do
montante inicial da caução.
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4.3. Centauro Internacional Trocadores de Calor, Lda. Castelo Branco. Certidão de Anexação
—

dos Lotes 0-9.1, 0-9.2, 0-9.3 e 0-9.4 da Zona Industrial de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da Centauro Internacional

—

Trocadores de

Calor, Lda, datado de 19 de setembro de 2018, solicitando a anexação dos Lotes Q-9.1, Q-9.2, Q-9.3 e Q
9.4, sitos na Rua A da Zona Industrial de Castelo Branco, descritos na Conservatória do Registo Predial de
Castelo Branco: o Lote Q-9.1 sob o n.° 12157/20170518, averbado em nome da firma Centauro
Internacional

—

Trocadores de Calor, Lda; o Lote Q-9.2 sob o n.° 2263/19910411, averbado em nome da

firma Centauro Internacional Trocadores de Calor, Lda; o Lote Q-9.3 sob o n.° 2264/19910411, averbado
—

em nome da firma Centauro Internacional

—

Trocadores de Calor, Lda; e o Lote Q-9.4 sob o n.°

12158/2017051 8, averbado em nome da firma Centauro Internacional Trocadores de Calor, Lda. Através
—

da aplicação informática MyDoc, em 15/10/2018, os serviços informaram que “julga-se de não haver
inconveniente na anexação solicitada”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos Lotes Q-9.1, Q-9.2, Q-9.3 e
i

Q-9.4, sitos na Rua A da Zona Industrial de Castelo Branco, descritos na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco: o Lote Q-9.1 sob o n.° 12157/20170518, averbado em nome da firma Centauro
Internacional

—

Trocadores de Calor, Lda; o Lote Q-9.2 sob o n.° 2263/19910411, averbado em nome da

firma Centauro Internacional Trocadores de Calor, Lda; o Lote Q-9.3 sob o n.° 2264/19910411, averbado
—

em nome da firma Centauro Internacional

—

Trocadores de Calor, Lda; e o Lote Q-9.4 sob o n.°

12158/20170518, averbado em nome da firma Centauro Internacional —Trocadores de Calor, Lda.
4.4. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Setembro de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4534, de 08/10/2018, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês de setembro de 2018.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5

—

SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD0S DE CASTELO BRANCO.

Contraordenação n.° 2812018. Manuel Afonso Moroso. Castelo Branco. Aplicação de Coima
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 28/2018, instruído pelos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do n.° 1 do
artigo 91.0 do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas
Residuais do Municipio de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos processos de

contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de Castelo Branco a
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aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da alinea c) do
artigo 1 2.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento
Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, consta a proposta de
decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, de 12/09/2018,
seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 28/2018, contra o arguido Manuel Afonso Moroso,
com morada na Rua Sra. de Mércoles, n,° 118, r/c, 6000-280 Castelo Branco, foi instaurado o processo
contraordenacional, porquanto, aos 6 dias do mês de junho, do corrente ano de 2016, pelas 11:49H eu
Bartolomeu Serra dos Santos, funcionário, destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no
local, Rua Sra. de Mércoles, n.° 118, r/c, 6000-280 Castelo Branco, ter o Sr. Manuel Afonso Moroso, com
residência na, Rua Sra. de Mércoles, n.° 118, r/c, 6000-280 Castelo Branco, cometido a(s) seguinte(s)
nfração(ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização ao cliente n.° 578320, com a água fechada por falta de
pagamento desde 05/06/2018, contador selado com o n.° 38911 e a leitura de 296 m3, constatou-se no dia
06/06/2018, que a torneira do contador encontrava-se aberta e o selo violado, o contador apresentava a
leitura de 296,415 m3. Procedeu-se novamente à suspensão do serviço selando a torneira do contador
com o selo n.° 38947. Efetuou-se nova fiscalização no dia 08/06/2018, o selo do contador encontrava-se
novamente violado e apresentava a leitura de 296,584 m3, comprovando desta forma ter havido consumo.
Os Serviços procederam à retirada do contador para evitar o consumo sem permissão da Entidade
Gestora, selando o ramal com o selo n.° 38935. No dia 11/06/2018 o cliente veio pedir a alteração do
nome do contrato de fornecimento de água com um contrato de arrendamento datado de 18/10/2013.’ Pelo
que ficou V. EX. indiciado da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, publicado em Diário da República, 2, Série n.° 199 de 17 de outubro de 2016, que se transcreve:
Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente
dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que
vem punido nos termos alinea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem:
‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1.500, no caso de pessoas singulares, e de €
1.250 a € 22.000 no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos
propríetários de edificios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração
da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores; (..j’.
Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 12 de junho de 2018, o arguido não
apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1
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pelos SMCB, o local em apreço aquando da reabertura encontrava-se com o selo de suspensão de água
violado e a água aberta indevidamente; 2—A água foi suspensa 05/06/2018, por falta de pagamento do aviso
de corte n.° 218295, com o valor de € 17,13, com data limite de pagamento, 29/05/2018, rececionado no
dia 10/05/2018; 3—Ao se efetuar um serviço de fiscalização n.° 255064 no dia 06/06/2018, para a morada
em apreço, foi detetado que o selo n.° 38911, que é colocado por estes Serviços quando executam a
suspensão da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta, leitura
era de 296,415 m3, o contador foi novamente selado com o selo n.° 38947; 4

—

No dia 08/06/2018, os

SMCB efetuaram nova fiscalização n.° 255067, constataram que a água encontrava-se novamente aberta
de modo indevido e o selo de fecho violado, o contador apresentava a leitura de 296,584 m3, o contador foi
retirado e o ramal selado com selo n.° 38935. II. 1

—

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados

todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 28/2018. 2— Segundo o artigo 57.° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do
utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente não
abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na
selagem, entre outro. (...)‘ 3—O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o
resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando
de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação
ao arguido a coima de € 25000. Remete-se a presente proposta á Sra. Administradora dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação
pelo Sr. Vereadorcom competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação
da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017, Em caso da
proposta ser aprovada, deverá o arguido ser notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se
não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (artigo 59.° do
Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro): Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante
audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° ido artigo

91.0

do Regulamento dos

Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo
Branco, aplicar a Manuel Afonso Moroso, arguido no processo de contraordenação n.° 28/2018, acoima de
€ 250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do artigo i2.°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.2 Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
Ata n.° 25/2018, de 26 de Outubro
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Ponto 6— PATRIMÕNIO
Proposta de Redução do Imposto Municipal sobre Imáveis a Aplicar aos Prédios Urbanos com
Eficiência Energética Artigo 44.°-B do Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado em anexo ao
—

Decreto-Lei

ri.0

215189, de 1 de julho, aditado pela Lei n.° 4212016, de 28 de dezembro (Orçamento

de Estado 2017)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 16, de 25/09/2018, do Diretor do Departamento
Técnico Operacional, com o número de entrada 4782, de 22/10/2018, relativa à redução do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar aos prédios urbanos com eficiência energética

—

Artigo 44.°-B do

Estatuto dos Benefícios Fiscais aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 215/89, de ide julho, aditado pela
Lei n.° 42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento de Estado 2017). A informação tem o seguinte teor:
“Presta-se a presente informação no seguimento de solicitação do Sr. Marco Aurélio Nóbrega Miranda,
que em síntese requer que seja deliberado em Assembleia Municipal a redução de 25% no IMI a vigorar
no ano a que respeita o imposto e pelo período de 5 anos, conforme estipulado no artigo 44.°-B do
Decreto-Lei nY 215/89, de 1 de julho, dado a sua habitação possuir Certificação Energética da Classe A.
Sobre o assunto cumpre-me informar o seguinte: 1.0 O artigo 44.°-B do Decreto-Lei n.° 215/89, com a

alteração introduzida pelo Artigo 224.° da Lei n.° 42/2016 de 28 de Dezembro (Lei do Orçamento do
Estado para 2017), e com a epígrafe ‘Outros benefícios com caráter ambiental atribuídos a imóveis’,
dispõe em 1, 2 e 7, o seguinte: 1

—

Os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem

fixar uma redução até 25% da taxa do imposto municipal sobre imóveis a vigorar no ano a que respeita o
imposto, a aplicar aos prédios urbanos com eficiência energética. 2

—

Considera-se haver eficiência

energética, para os efeitos do número anterior, nos seguintes casos: a) Quando tenha sido atribuida ao
prédio uma classe energética igual ou superior a A, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 118/2013,
de 20 de agosto; b) Quando, em resultado da execução de obras de construção, reconstrução, alteração,
ampliação e consei’vação de edifícios, a classe energética atribuida ao prédio seja superior, em pelo
menos duas classes, face à classe energética anteriormente certificada; ou c) Quando o prédio aproveite
águas residuais tratadas ou águas pluviais, nos termos a definir por podaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente. (...) 7

—

Os beneficios previstos no presente artigo

são aplicáveis pelo periodo de cinco anos.’ 2.° Da análise da referida disposição legal verifica-se que a

mesma não estipula o procedimento solicitado pelo requerente, mas admite que o mesmo possa ter
enquadramento mediante deliberação da Assembleia Municipal por proposta da Câmara Municipal,
realçando-se ainda que tal redução não é de 25% mas que pode ir até 25%.

3,0

Relativamente ás

situações previstas nas alíneas a) do citado n° 2artigo 44°- B, se atentarmos às licenças de utilização para
Ata n.° 25/2018, de 26 de Outubro
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habitações novas emitidas nos últimos 5 anos, é previsível que tal redução será potencialmente aplicável,
no horizonte de 5 anos e em simultâneo, a cerca de quatrocentas moradias ou frações (média de 100/ano
e admitindo que apenas cerca de 80% terá uma certificação energética da classe A ou superior). Quanto às
situações previstas pela alínea b) não é previsível que tenham um impacto na receita significativo, sendo que
o seu potencial contributo para as operações de reabilitação de edificações existentes justifica, salvo melhor
opinião, tal redução no IMI durante os referidos 5 anos. Quanto às situações previstas na alínea c), uma
vez que ainda não foi publicada a Portaria na mesma citada e, consequentemente, não se consegue
prever os impactos na receita daí resultantes, julgamos, por prudência e salvo melhor opinião, que a decisão
de redução deverá ser adiada. Conclusão. Em face do exposto verifica-se que a pretensão do requerente
tem fundamentação legal para poder ser equacionada e ponderada pelos órgãos autárquicos, sendo que
considerando o princípio da igualdade se sugere que a decisão que for tomada terá de ser transversal para
todas as situações similares que ocorram no território municipal. Neste contexto, considerando: Os
beneficios, relacionados com o bem-estar dos cidadãos e com o ambiente, e que se obtêm com a redução
dos consumos energéticos e que podem ser proporcionados por uma melhor qualidade construtiva e de
desempenho energético das habitações; e, o disposto no artigo 44.°-B do Decreto-Lei n.° 215/89, com a
alteração introduzida pelo Artigo 224Y da Lei n.° 42/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado
para 2017). Julga-se propor a consideração do executivo municipal a hipótese de propor à Assembleia
Municipal, uma redução até 25% da taxa do imposto municipal sobre imóveis a vigorar no ano a que respeita
o imposto e a aplicar aos prédios urbanos com eficiência energética conforme definido nas alíneas a) e b)
do n.° 2 do citado artigo 44.°-B, ou seja: a) Para os prédios a que tenha sido atribuída uma classe energética
igual ou superior a A, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 118/2013, de 20 de agosto; b) Para os
prédios que, em resultado da execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação e
conservação de edifícios, a classe energética atribuida seja superior, em pelo menos duas classes, face à
classe energética anteriormente certificada.” Pelo Senhor Presidente foi proposta a redução de 15%.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, uma redução de 15%
da taxa do imposto municipal sobre imóveis a vigorar no ano a que respeita o imposto e a aplicar aos
prédios urbanos com eficiência energética conforme definido nas alíneas a) e b) do n.° 2 do citado artigo
44.°-B, ou seja: a) para os prédios a que tenha sido atribuida uma classe energética igual ou superior a A,
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 118/2013, de 20 de agosto; b) para os prédios que, em
resultado da execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação e conservação de
edifícios, a classe energética atribuida seja superior, em pelo menos duas classes, face à classe
energética anteriormente certificada.
Ata n.° 25/2018, de 26 de Outubro
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Ponto 7 CONTABIUDADE
—

7.1. 18.a Alteração ao Orçamento e 18. às Grandes Opções do PIanoI2Ol8
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 18.a Alteração ao Orçamento e a 18,a às Grandes Opções do

Plano/2018, respetivamente, nos valores de € 92.000,00 e € 33.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento,
7.2. 19.a Alteração ao Orçamento!2018
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 19.a Alteração ao Orçamento/2018, respetivamente, no valor
de €34.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8— DELIBERAÇÕES DIVERSAS

8.1. Fundação Calouste Gulbenkian. Proposta de Realização de Protocolo no Âmbito do Projeto:
Guibenkian Itinerante, a ser Patente no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta de protocolo, cujo objeto define os termos e condições
da colaboração estabelecida entre a Fundação Calouste Gulbenkian e o Municipio de Castelo Branca, no
âmbito da realização e das iUnerâncias da exposição Atravessando Culturas Através do Tempos, a ser
patente no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (CCCCB), entre os dias 6 de abril e 28
de julho de 2019, que se dá como reproduzida, ficando a fazer parte integrante desta ata identificada como
documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo, cujo objeto define os
termos e condições da colaboração estabelecida, entre a Fundação Calouste Gulbenkian e o Municipio de
Castelo Branco, no âmbito da realização e das itinerâncias da exposição Atravessando Culturas Através
do Tempos, a ser patente no CCCCB, entre os dias 6 de abril e 28 de julho de 2019.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar o respetivo protocolo.
8.2. Lugar do Desenho Fundação Júlio Resende. Proposta de Celebração de Protocolo no
—

Âmbito da Exposição Comemorativa do Centésimo Aniversário do Pintor, a ser Patente no
Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco

Ata n.° 25/2018, de 26 de Outubro
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Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta de protocolo, cujo objeto define os termos e condições
da colaboração estabelecida entre O Lugar do Desenho Fundação Júlio Resende (FJR) e o Município de
—

Castelo Branco, no âmbito da organização de uma exposição, com obras de Júlio Resende, integrada nas
comemorações do centenário do nascimento daquele artista, a ser patente no Centro de Cultura
Contemporânea de Castelo Branco (CCCCB), pelo período de seis meses, perspetivando-se a sua
inauguração durante a primeira semana de dezembro, cabendo à Câmara Municipal o pagamento à FJR
do montante de € 17500,00. A minuta é dada como reproduzida, ficando a fazer parte integrante desta ata
identificada como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo, cujo objeto define os
termos e condições da colaboração estabelecida, entre O Lugar do Desenho

—

Fundação Júlio Resende e

o Município de Castelo Branco, no âmbito da organização de uma exposição, com obras de Júlio Resende,
integrada nas comemorações do centenário do nascimento daquele artista, a ser patente no CCCCB, pelo
periodo de seis meses, perspebvando-se a sua inauguração durante a primeira semana de dezembro,
mediante o pagamento, da Câmara Municipal de Castelo Branco à FJR do montante de € 17.500,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar o respetivo protocolo.
8.3. Instituto Nacional para a Reabilitação, IP. Proposta de Celebração de Protocolo no Âmbito
da Criação de um Balcão da Inclusão

Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta de protocolo a ser celebrado com o Instituto Nacional
para a Reabilitação, lP para a criação de um Balcão da Inclusão no Município de Castelo Branco, que terá
as seguintes atribuições: ‘a) Fazer o atendimento qualificado dos munícipes com deficiência/incapacidade
e respetivas famílias, bem como dos técnicos de reabilitação e instituições que desenvolvem qualquer tipo
de atividade neste domínio (reabilitação e participação), assegurando-lhes uma informação integrada sobre
os direitos e benefícios e recursos existentes para a resolução dos problemas colocados; b) Proceder ao seu
correto encaminhamento e desenvolver uma função de mediação junto dos serviços públicos e entidades
privadas responsáveis pela resolução dos seus problemas que seja facilitadora da sua intervenção junto
destes utentes; c) Desenvolver e valorizar as parcerias locais que permitam articular soluções de
atendimento mais eficazes; d) Divulgar junto dos serviços, instituições e outras estruturas locais a
apropriação e divulgação de boas práticas no atendimento do municipe com deficiência/incapacidade; e)
Recolher informação que permita produzir diagnósticos de caracterização local das pessoas com
deficiência/incapacidade, identificar os principais problemas existentes e promover soluções adequadas.”
Ata n.° 25/2018, de 26 de Outubro
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A presente minuta dà-se como reproduzida, ficando a fazer parte integrante desta ata identificada como
documentação n.° 3.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo, a celebrar com o
Instituto Nacional para a Reabilitação, IP para a criação de um Balcão da Inclusão no Municipio de Castelo

Branco.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar o respetivo protocolo.
8.4. Farmácias no Município. Proposta de Escalas de Turnos a vigorar a partir dei Janeiro 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente uma comunicação eletrónica proveniente dos Serviços
Farmacêuticos

—

Gabinete de Farmácia e do Medicamento ARSC, datada de 03/10/2018, anexando, para

aprovação, a proposta de escala de turnos das farmácias do Município, para entrar em vigor a partir do dia
1 de janeiro de 2019, nos termos e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.° 53/2007, de 8 de
março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 7/2011,de 10 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.°
172/2012, de 1 de agosto, e no artigo 3°, n.° 1 da Portaria n.° 277/2012, de 12 de setembro.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável á proposta de escala de turnos
das farmácias do Município, para entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2019, apresentada pelos
Serviços Farmacêuticos Gabinete de Farmácia e do Medicamento ARSC.
—

8.5. Deliberações Tomadas em Sessão da Assembleia Municipal de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um oficio da Assembleia Municipal de Castelo Branco, dando
conhecimento das deliberações tomadas em sessão de 28 de setembro de 2018.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9— DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 25 de outubro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€31.861.883,68
€112.336,04

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III

—

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Ata n.° 25/2018, de 26 de Outubro

Página 29/30

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, não foi formulado qualquer
pedido de intervenção por parte do público assistente.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA
De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 579 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 minutas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a s
O Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 25/2018, de 26 de Outubro
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