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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°28
Aos dezasseis dias do mês de novembro 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 Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio,
Cláudia Alexandra daFonseca 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: “Muito bom dia. Cumprimento as Senhoras Vereadoras e os Senhores

Vereadores. Senhor Jornalista. Minha Senhora. Antes de dar a palavra a quem quiser tomá-la, gostava de
aqui dizer que na terça-feira passada tivemos o prazer de ter a visita dos membros da Assembleia
Municipal às obras do parque do Barrocal. Com muito agrado, os projetistas, puderam explicar tudo aquilo
que está ali a acontecer e pudemos verificar que as pessoas presentes tiveram uma imagem muito
positiva de tudo, Julgo que foi muito positiva, esta visita. Quero também dizer, que temos neste momento a
obra da Fábrica da Criatividade praticamente pronta, em fase de instalação, conto ter o regulamento
aprovado na próxima reunião de Câmara e vou propor ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que
façamos a mesma visita, também, aquela obra antes da sua inauguração. Posto isto, passo a palavra a
quem a quiser tomar.”
Tomou a palavra o Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Bom dia. Senhor Presidente, Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Funcionários. Cara Concidadã. Comunicação
Social. A Câmara de Castelo Branco faz um trabalho continuo, nas diversas áreas, sem descurar a área
social. Hoje, quero salientar as Comemorações do Dia Municipal da Igualdade, onde esteve presente a
Senhora Secretária de Estado para a Igualdade e Cidadania, incentivando a promoção da igualdade de
oportunidades e elogiando o trabalho da Câmara Municipal e suas parcerias, que realizam um trabalho
inclusivo, dando oportunidades às mulheres e aos homens, proporcionando instrumentos, ferramentas,
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para se afirmarem enquanto cidadãs e cidadãos do Municipio de Castelo Branco. A Câmara de Castelo
Branco, sob a liderança do Senhor Presidente, faz uma intervenção social que valoriza as diferentes
comunidades, que valoriza e trabalha, ao mesmo tempo, as suas competências, proporcionando uma
maior aceitação da comunidade local e em simultâneo, fortalece e desenvolve o Municipio, através do
Plano Municipal para a Integração de Migrantes. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores
Vereadores, Senhores Diretores, Funcionários, Cidadãos, Comunicação Social, todos temos
conhecimento do grande flagelo: a violência doméstica. Flagelo que é transversal a todos os patamares
socioeconômicos da sociedade: a violência fisica e psicológica; a violência escondida; a violência do
medo; a violência denunciada; a desfaçatez do carrasco, a violência sofrida. Nesta problemática, também,
este Executivo do PS não ficou indiferente. Em Castelo Branco, além de termos um gabinete de apoio á
vitima, já há alguns anos, agora, recentemente, funciona uma casa de abrigo, uma casa de acolhimento,
cedida pela Câmara Municipal. Para terminar, este Executivo realiza, concretiza, assume um papel na
integração de recursos e no apoio aos variados projetos, porque é uma autarquia solidária e inclusiva,
onde as mulheres e os homens crescem, estudam, vivem, trabalham e envelhecem, fazendo um percurso,
com qualidade de vida. Disse.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Senhores Funcionários da Autarquia. Senhor Jornalista. Público em geral. O tema
que quero abordar está relacionado com a entidade Naturtejo. Como sabemos, é uma entidade que inclui
6 concelhos (nomeadamente o de Castelo Branco) e é reconhecida como uma marca âncora na promoção
do turismo na região e no concelho. No dia 13 e 14 deste mês promoveu um evento que contou com a
presença de 55 representantes espanhóis, nomeadamente empresários ligados ao turismo, alcaides e
representantes do governo espanhol. A vereação do PSD teve conhecimento que o Municipio de Castelo
Branco não esteve envolvido neste evento. Pois bem, perante esta informação, queria dirigir aqui algumas
questões ao Senhor Presidente, nomeadamente: a Autarquia foi convidada a participar no evento? Se foi
convidada, é uma estratégia a não participação no evento? Não seria importante a participação no evento,
para promover o ‘capital’ do concelho, tendo em consideração a comitiva? Se a atual aposta do turismo do
concelho não passa pelo turista espanhol, ou se existe outra estratégia? Existem boas sinergias entre a
Autarquia e a Naturtejo? Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Clãudia Domingues Soares: “Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Funcionários desta casa, Cidadãos. Comunicação Social. Muito bom
dia a todos. Hoje, amanhã e depois todos os caminhos que vêm dar a Castelo Branco estão mais doces,
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porque vamos ter, começa hoje, a XVI! Feira Nacional do Mel e, começa amanhã, o XIX Fórum Nacional
da Apicultura. Castelo Branco vai ser palco durante este fim-de-semana de dois eventos de âmbito
nacional

—

têm sido feitos alguns de âmbito internacional, estes são nacionais

—,

mas são muito

importantes para Castelo Branco. Podiamos desvalorizar estes dois grandes eventos que vão acontecer,
mas vamos ver como é que chegámos até aqui, até à sua concretização em Castelo Branco. O primeiro
i careceu antes de uma visão estratégica para o setor agroalimentar e, em concreto, para a atividade
apícola. Depois foram criadas e houve uma aposta forte em infraestruturas
toda esta fileira do mel

—

—

que no fundo dão suporte a

onde se inclui o CATAA (Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro

Alimentar), essencialmente a Central Meleira e, também, dizer-vos que Castelo Branco tem a sede do
Centro de Competências da Apicultura e da Biodiversidade. É, no fundo, esta conjunção, é esta
coordenação entre várias estruturas, alicerçadas por uma estratégia e por uma visão coadjuvada por um
conjunto de produtos de excelência... Porque nós temos, efetivamente, nesta fileira do mel, qualidade, os
nossos méis têm qualidade

—

a exemplo disso, ainda, o prémio que recebeu uma apicultora pelo melhor

mel ibérico monofloral de rosmaninho... Juntamente com as associações, um quarto ponto para as
associações e para o seu dinamismo... E aqui é importante referir o papel da Meltagus (Associação
Apicultores Parque Natural Tejo Internacional) e felicitar a sua direção pelo empenho e pelo dinamismo
que colocaram, também, neste evento que começa hoje e, também, na sua atividade. Estes quatro pontos,
com o apoio da Câmara Municipal de Castelo Branco, acabam por se traduzir numa estratégia de
eficiência coletiva e dar os seus frutos e, então, dá-se a oportunidade de trazer para Castelo Branco
eventos como este e que teremos o prazer de, mais logo, ter a presença do Senhor Secretário de Estado
da Agricultura e Alimentação, o Dr. Luís Medeiros Vieira. Portanto, felicitar o Senhor Presidente e, nestas
circunstâncias sai o Senhor Presidente, saem os apicultores, sai Castelo Branco mais fortalecido. E
porquê mais favorecido? Não é só por continuar a apoiar a atividade apícola... Não é só por trazer eventos
destes para Castelo Branco... Não é só por ter mais um Secretário de Estado em Castelo Branco... Mas é
também porque vamos ter mais de quarenta expositores presentes nesta feira.., É porque vamos ter,
durante o fórum apícola, mais de trinta oradores a intervir e a falar destas problemáticas... E porque temos
mais de duzentos inscritos para assistir ao fórum. Não são só estes especialistas, em torno de uma fileira,
que se juntam em Castelo Branco...! São também as suas famílias, que os acompanham e que vêm
passar estes dias connosco. Isto é posicionar, também, Castelo Branco no mapa... Isto é trabalhar,
também, a economia local. Por este doce sabor, o sabor do mel, cá continuaremos a lidar com estas
picadas das abelhas. Muito obrigada.”
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O Senhor Presidente, com um tom cordial que resultou numa manifestação de boa disposição entre a
Vereação, dirigindo-se ao Senhor Vereador Carlos Almeida: “Mais alguma intervenção...?! Hoje não
intervém...?! Até lhe ia perguntar se estava doente...!
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Muito bom dia a todos. Eu folgo, haver boa
disposição, porque é assim que eu interpreto as diferenças e conviver em democracia. Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal. Ex.mos Senhores Vereadores. Ex.mos Senhores Funcionários do
Município. Ex.mos Senhores Concidadãos e, também, um especial cumprimento para o José Júlio que é,
de facto, a pessoas que se mantém, desde a primeira hora, aqui nas reuniões do Executivo. Eu vou-me
reportar, necessariamente, à reunião do Executivo pública passada, porque houve aqui uma questão que
eu disse que traria novamente e que tem a ver, exatamente, com uma promessa que eu fiz de trazer a
Resolução do Conselho de Ministros n.° 75/2010 e que é assinada pelo então Primeiro Ministro, José
Sócrates... Ele portajava, obrigava ao pagamento de todas as Scuts (Portagens Sem Cobrança aos
Utilizadores ou Portagens Sem Custos para o Utilizador) do país. Eu depois, no final, terei todo o gosto em
entregar, tal como tinha prometido ao Senhor Presidente, a Resolução do Conselho de Ministros. Mas,
ainda voltando a esta questão das portagens e da A23

—

e, em relação ao passado, por aqui me ficarei

—

eu também trago aqui comigo o folheto, o flyer que foi distribuído aquando das últimas eleições legislativas
por parte do Partido Socialista. A dada altura deste flyer, aqui para o Distrito de Castelo Branco e no que
diz respeito á A23, dizia-se: operando-se uma redução substancial, ou ponderando a sua isenção... E,

como nós sabemos, esta promessa, à semelhança de outras, efetivamente e infelizmente para nós, não foi
cumprida. De modo que, no que diz respeito à A23, eu reitero, ficamos mais uma a vez a saber que aquele
grande arauto da defesa do intedor e que levou o país à bancarrota

—

porque é importante dizermos as

coisas—, e que até despertou muita paixão e muito apoio por parte dalguns dos presentes, pois foi mesmo
esse Senhor que portajou todas as Scuts e, em particular, também a A23. Bom, mas vamos cuidar do
futuro, vamos olhar em frente porque é aquilo que nos cá traz e é aquilo que verdadeiramente importa. E
no que diz respeito à questão da mobilidade, é importante perceber quais são as grandes linhas, no
Orçamento de Estado para o ano de 2019. E constata-se que há uma verba significativa no Orçamento de
Estado, cerca de cem milhões de euros, para a mobilidade. Mas, também, já sabemos que aqueles que
vão ser os grandes privilegiados com este montante tão significativo são as pessoas que residem nas
áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. É para ai que irá a esmagadora maioria destes cem milhões de
euros

—

nada temos contra, entendemos que é uma medida que até vai no sentido certo, de fomentar a

utilização dos transportes públicos—, o que nos parece é que é uma medida que não é equitativa, levando
em linha de conta que, a aplicar-se, irá aplicar-se com menor dimensão, a todo o país. A este propósito,
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valerá a pena, se calhar, nós olharmos para alguns passes e compararmos aquilo que é a realidade de
Lisboa com Castelo Branco, no que diz respeito aos passes dos transportes públicos, obviamente. Por
exemplo, um passe L12, em Lisboa, custa €6120— um passe, em Castelo Branco, para uma distância
compreendida entre 21 a 24 kms aqui da cidade, custa €8195. Um passe, em Lisboa, Li 23, custa €69,65
—

um passe, no Concelho de Castelo Branco, para 25—28 kms, que é o limite do concelho, custa €92,45.

Ou seja, o que é que se constata? Aqueles que residem em Castelo 8ranco pagam bastante mais, em
termos absolutos, mas, também, pagam mais, em termos relativos, porque nós não dispomos de uma
conjugação de transportes que existem em Lisboa, não dispomos do conforto que alguns transportes
facultam àqueles que se deslocam em Lisboa e também não temos, infelizmente, a regularidade dos
transportes que, em Lisboa, dispõem. Com alguns dados agravantes, para quem reside em Castelo
Branco, que têm a ver com o facto de termos um poder de compra inferior ao Concelho de Lisboa e às
Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e, também, a nossa população ser muito mais envelhecida que
a destas áreas metropolitanas. Nós já tínhamos um pais assimétrico, desequilibrado e injusto, mas a ser
levada a cabo esta medida, para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, parece-me a mim, que
este desequilíbrio, esta injustiça, se irá agravar. Temos aqui cidadãos de primeira e cidadãos de segunda.
Eu diria que chega de discursos inócuos, estéreis, inconsequentes, o que nós queremos são medidas e
aqui está um bom exemplo de uma medida que era importante para aqueles que residem no interior e, em
particular, para aqueles que residem em Castelo Branco. De maneira que, Senhor Presidente, eu deixo-lhe
algumas questões a que eu gostava que me desse respostas: acha que esta questão, a forma como ela
está a ser gerida, é uma questão que lhe parece justa? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, também
gostaríamos de saber, em primeira mão, é possível saber quanto é que Castelo Branco vai receber destes
cem mïlhôes de euros para a mobilidade? E, em terceiro lugar há uma questão que é relevante o que é
—

—

que V. Ex.a tem feito, junto do Governo, no sentido de minimizar alguns prejuizos, para Castelo Branco,
nesta questão particular da mobilidade? Porque compete aos autarcas, àqueles que gerem o território,
exercer influências, fazer pressão, junto do poder político, em particular daquele que está em Lisboa, mais
centralizado, sensibilizá-lo para estas questões. E esta questão é, de facto, da maior importância. Para
concluir o meu raciocínio, com respeito à questão da mobilidade, eu trago comigo algumas propostas que
poderiam tomar o país mais equitativo e reduzir este fosso que existe entre quem reside em Castelo
Banco e nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. A haver algum dinheiro para Castelo Branco,
ficam algumas sugestões. Uma boa parte da mobüidade do nosso concelho passa, também, pela A23. Se
estas pessoas que residem em Lisboa e no Porto vão usufruir de uma redução muito significativa dos seus
passes dos transportes públicos, então seria bom que uma boa parte deste dinheiro que vem também para
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o interior, ou que deveria vir para o interior, fosse aplicada na redução das portagens da A23 que é aquilo
que nós sempre temos defendido. Que venha daí uma redução de 50%. Também, com este dinheiro,
podia-se, perfeitamente, reduzir, em cerca de 50%, os passes dos transportes públicos no nosso concelho.
Deixo mais três ou quatro sugestões que são um revisitar do nosso programa eleitoral autárquico, mas
também de algumas sugestões que agora a JSD também resolveu trazer a público e que dizem respeito,
ainda no âmbito da mobilidade, à criação de uma rede de bicicletas que sejam partilhadas com terminais
que estejam estrategicamente posicionados. Dotar a cidade de uma rede de ciclovias... nós sabemos que
existem três, até sabemos onde é que elas estão posicionadas, mas Castelo Branco necessita de uma
rede de ciclovias mais densa e, sobretudo, mais integrada, do que aquela que hoje tem. Hoje tem uma
rede de ciclovias periférica e, nalguns casos, nem tão-pouco está articulada entre si. Deixamos, também,
uma outra sugestão: das sete linhas urbanas que Castelo Branco tem, apenas três funcionam durante o
ano. Seria importante, com esse dinheiro da mobilidade, que houvesse um maior número de linhas a
funcionar durante o ano e que os autocarros, no futuro, pudessem ser movidos a gás natural ou fossem
elétricos, com o intuito de termos uma cidade mais sustentável, um concelho mais sustentável, sob um
ponto de vista ambiental. Finalmente, uma outra sugestão: que esta questão das bicicletas partilhadas e
dos autocarros fosse feita através de uma aplicação móvel á semelhança daquilo que já acontece em
muitos concelhos por esse pais fora. Eu terminaria dizendo, Senhor Presidente, tem aqui uma boa
oportunidade de fazer qualquer coisa, de trazer, em concreto, algumas boas noticias, ao nível da
mobilidade, para aqueles que residem no Concelho de Castelo Branco, diminuir as assimetrias existentes
entre o litoral e o interior. E, se o Senhor Presidente nada fizer, então corremos o risco e agora passo a
citar, ‘não tem sido considerado por quem decide as prioridades das obras municipais, que podem
beneficiar ou prejudicar a acessibilidade. Com a honrosa exceção de duas intervenções’... Eu acabei de
citar alguém que se sentou aqui durante muitos anos, que foi seu Vereador e que escreveu isto num artigo
de opinião, no Jornal Reconquista, no dia 1 de fevereiro de 2018. 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. Público presente. A economia global está a atravessar um periodo de forte mudança,
impulsionada pelas tecnologias da

3a

Plataforma Tecnológica (como a cloud ou a big data) ou

Aceleradores de Inovação (como a lnternet das Coisas, Robõtica, Impressão 30, Inteligência Artificial,
entre outras) que estão na base da transformação digital. Uma nova abordagem onde as tecnologias da
informação, comunicação e eletrónica desempenham um papel chave na transformação da estratégia,
estrutura, cultura e processos de uma empresa utilizando o alcance e o poder da internet. Esta
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transformação tem originado novas profissões, novas competências e também tem levado à criação de
novas empresas, cujo negócio assenta em plataformas digitais ou com recurso a tecnologia avançada. No
entanto, o mercado de trabalho muitas vezes não responde adequadamente às necessidades das
empresas, por força da inexistência de recursos humanos que detenham as competências necessárias,
Como tal, importa criar as dinâmicas necessárias de forma a minimizar este condicionalismo, sendo
também um fator importante na competitividade dos territórios. Abordo esta questão, na sequência da
divulgação de um novo programa do governo Parceria Competências Digitais Mais encabeçado pelo
—

—,

Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP (IEFP) e pelo Conselho Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos, que pretende qualificar desempregados qualificados para trabalhar em carreiras
tecnológicas. As ações envolvem conteúdos relacionados com a análise de dados, desenvolvimento
mobile e web, fabricação digital direta, programação informática e programação web. Neste caso, o
Instituto Politécnico de Castelo Branco está entre os pioneiros que irão desenvolver ações ao abrigo desta
parceria, o que revela também a atenção da instituição a estas questões e, por outro lado, a importância
para o concelho de contarmos com instituições dinâmicas que valorizam a importância dos seus alunos
deterem as competências mais pertinentes para o mercado de trabalho. Mas nesta matéria, também tenho
de evidenciar o trabalho desenvolvido pelo Município, nomeadamente através do Centro de Empresas
Inovadoras (CEI). Por mais que alguns o queiram desvalorizar, Castelo Branco tem feito uma forte aposta
1
1 na inovação e no empreendedorismo através de uma estratégia que pretende criar um ambiente capaz de
gerar novas oportunidades de negócio. E o Centro de Empresas Inovadoras tem sido um dos principais
rostos desta estratégia. É uma realidade inquestionável que as empresas criadas neste espaço têm sido
geradoras de novos postos de trabalho e de emprego qualificado. Mais. Tem sido um polo dinamizador,
para que outras iniciativas tenham surgido fora deste espaço de incubação, por força do know-how
existente, das interações realizadas com os diferentes atores e como centro dinamizador de iniciativas
com vista à valorização dos agentes económicos e recursos humanos existentes no concelho e na região.
E o que temos é efetivamente uma realidade que evidencia a criação de mais postos de trabalho, havendo
constante necessidade de recrutamento, por torça da expansão das empresas existentes ou do
surgimento de novos projetos. Neste sentido, e apelando à articulação com as instituições locais, neste
caso com o Centro de Emprego e Formação Profissional de Castelo Branco do IEFP, queria dar o exemplo
de uma iniciativa que atualmente já decorre no CEI e que vem muito em linha com a medida do Governo
que falei anteriomiente. Trata-se de um percurso formativo, destinado a desempregados licenciados, com
uma duração de 468 horas e que visa dotar os formandos das competências relacionadas com javascript e
outsystems e que pretende responder às necessidades das empresas incubadas. Ou seja, perante a
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necessidade de contratar, está-se a desenvolver uma ação de formação que vai dotar os jovens
licenciados das competências necessárias e especificas, para ocuparem potenciais postos de trabalho nas
empresas envolvidas no projeto. Parece-me, claramente, uma boa prática, reveladora do trabalho do apoio
às empresas que o Cento de Empresas Inovadoras tem vindo a desenvolver, capaz de capitalizar novas
competéncias em favor das empresas existentes no CEI e no concelho. E é, sem dúvida, um forte fator de
fixação de jovens licenciados na nossa cidade. E esta é uma realidade que não pode ser menosprezada,
na qual o Município tem tido um papel determinante. Também, na sequência da intervenção do Senhor
Vereador Carlos Almeida, poder dar aqui um conjunto de dinâmicas que o Municipio já está a desenvolver
no que diz respeito à mobilidade se bem que não debaixo de holofotes, como muitas vezes se quer dar a
—

ideia de que só com holofotes é que as coisas se estão a fazer

—

há aqui duas ou três questões que

importa aqui fazer um ponto de situação. Uma é que quando às vezes se fala aqui de reduções ou em
realidades da mobilidade comparando Lisboa com Castelo Branco, obviamente que não se está a ter,
claramente, noção do dinheiro e das questões que estão envolvidos, nem das realidades em termos de
clientes que os operadores têm, ou em Lisboa, ou em Castelo Branco. Por outro lado, à cerca de dois
anos que Castelo Branco se assumiu como autoridade de transportes na sequência do Novo Regime
Jurídico de Transportes Públicos de Passageiros, com um conjunto de competências, na qual está a
trabalhar em duas vertentes essenciais. Esse novo regime juridico diz é que a partir de uma determinada
data vai ser obrigatório fazer um concurso público a nível dos transportes públicos e, nesse sentido, o
Municipio, há mais de ano e meio, está a desenvolver estudos de rede e de fluxos de passageiros no
sentido de dimensionar a rede para o futuro e os cadernos de encargos a ser concursados para
operadores poderem concorrer. Por outro lado, curiosamente ou não, agora com flyers que aparecem
pelo menos esta semana tive conhecimento disso

—,

—

mas também já há alguns meses que a Câmara

Municipal tem uma candidatura junto da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, naquilo que tem a
ver com algumas dinãmicas de modernização dos transportes

—

e eu dava aqui o exemplo de uma app

com a possibilidade de poder acompanhar online os transportes urbanos e dai perceber e ter informação
sobre horários e atrasos

—,

também com a modernização das paragens de autocarro. Isto só para dizer

que o Município de Castelo Branco já há algum tempo que está a trabalhar nisto e que esses flyers, essas
ideias e acho que é uma boa notícia para o PSD já estão em andamento. Obrigado.”
—

—

Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Senhor
Presidente da Câmara. Senhoras Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Senhor
Funcionário. Senhor Jornalista. Cidadã, Cidadão presentes. Hoje vou falar sobre as Comemorações da
Assinatura do Armistício da Primeira Guerra Mundial, em Castelo Branco. Ficou conhecida a frase em que
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CarI von Clausewitz associa guerra e política: ‘A guerra é a continuação da política por outros meios’. É
considerado um grande mestre da arte da guerra. Considero que o Reconhecimento, a Memória e a
Homenagem, são palavras de devo aqui especificar. Essas palavras estão intimamente ligadas e até se
podem entrelaçar. Foi com o fim deste conflito que foi criada a Liga dos Combatentes, com o sentido de
apoiar as viúvas, os órfãos e os próprios combatentes que regressaram. O Núcleo de Castelo Branco da
Liga, à semelhança do que foi efetuado por todo o país, em cooperação com a Cãmara Municipal de
Castelo Branco, assinalou o centenário da assinatura do Armistício da Grande Guerra. As comemorações
realizaram-se no dia 11 de novembro, precisamente o dia em que se assinalou a assinatura do documento
que colocou fim ao conflito e também o aniversário do Núcleo nos seus 95 anos de existência. Foi
prestada a homenagem a todos os militares da nossa região, em particular aos que estiveram ligados aos
dois quartéis na cidade e que contribuiu para o ingresso de muitos militares da Beira Baixa nas forças
armadas e alguns que as serviram ao longo da sua vida, com maior incidência os que serviram na guerra
do ultramar e que hoje, dada a sua idade já avançada, precisam de apoio, que lhes tem sido dado pelo
Núcleo de Castelo Branco da Liga dos Combatentes. A homenagem aos militares que participaram na
Grande Guerra, foi também um recordar a ordem dada na altura, de que tínhamos de participar nessa
guerra e afirmar perentoriamente, que jamais os políticos devem cometer esse erro, participar numa
guerra para a qual nunca estivemos preparados. Isto é, uma missão imoral, dar a missão, mas não dar os
meios. Que isto nos sirva de ensinamento, ao longo da nossa existência como país e, também, para nós
todos em particular. O conjunto de iniciativas alusivas à efeméride dirigidas a toda a comunidade
albicastrense e com o propósito de homenagear os soldados portugueses e manter viva a memória
coletiva relativamente a este acontecimento histórico que determinou profundas e transversais alterações
nas sociedades, impondo uma reorganização do mapa político da Europa e o estabelecimento de uma
nova ordem internacional. Para além da habitual homenagem junto ao Monumento dos Combatentes
relembro agora, a sua transladação para aquele local, por iniciativa da Cãmara Municipal

—

—

com a

presença de uma Força Militar, o Núcleo realizou, também, uma abordagem histórica sobre esse conflito.
Procedeu-se, também, ao lançamento da segunda edição do livro ‘Os Portugueses na Grande Guerra,
Batalhão de Infantaria 21’, que foi a força mobilizada quer para África, quer para a Europa, o chamado
‘Batalhão dos Beirões’, da autoria do Tenente Coronel António Lopes Pires Nunes, que já tinha sido autor
da primeira edição. E, salvo melhor opinião, devemos enaltecer o brilhante acervo que o Senhor Tenente
Coronel tem proporcionado a todos nós, não só aos militares, mas a toda a comunidade albicastrense. A
nossa memória deve sempre ser valorizada pelo património que deixamos às futuras gerações, e esse tem
sido o desiderato deste notável historiador militar da nossa cidade que, de uma forma discreta, nos tem
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deixado a sua marca. Esteve também patente ao público, na Praça 25 de Abril, na zona interior do antigo
quartel, em frente á entrada para a biblioteca, uma réplica de um troço da trincheira da Primeira Guerra.
Saliento a preservação da Memória, a homenagem prestada e o reconhecimento de todos, ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luis Correia que há quatro anos contribui para todos estes eventos,
com a decisão de apoiar o Núcleo de Castelo Branco da Liga dos Combatentes, com a disponibilidade
para a edição de um primeiro livro e, após quatro anos... Aqui está a segunda edição. Lembro que o
Núcleo de Castelo Branco da Liga dos Combatentes, com a Câmara Municipal de Castelo Branco em
perfeita sintonia, foi o único Núcleo, a nível nacional, que durante estes quatro anos patrocinou dois livros
e mais um livro

—

esse livro, o terceiro livro, de que eu vou falar também

—

lançado em São Vicente da

Beira, da autoria de dois historiadores já com algumas marcas, mas também muito discretos, Maria
Libámia Pereira e José Teodoro Prata e que deram um testemunho diferente desse conflito, dando ênfase
aos relatos interessantes e curiosos dos familiares dos combatentes da freguesia, que ainda estão vivos.
Porque, se não o fizessem, algum dia perdia-se essa grande Memória. Mais uma vez a Câmara Municipal
de Castelo Branco patrocinou a edição deste livro, contribuindo assim para que o país não esqueça, a
história, em concreto a história dos nossos antepassados que devem sempre ser lembrados pela sua
resistência, pela sua valentia, pelos seus sentimentos, pelo seu sentido patriótico, que nos deixaram,
assim nós saibamos, também, assegurar para as gerações vindouras esse grande testemunho em
realidades completamente diferentes. Eram estes os dados que eu queria aqui deixar presentes.”
O Senhor Presidente: “Obrigado. Não havendo mais intervenções vou passar a responder a algumas
questões. Em primeiro lugar quero dizer ao Senhor Vereador Hugo Lopes que viu essa visita da Naturtejo,
mas não deve ter visto, com certeza, a visita que foi organizada pela Câmara Municipal de Castelo Branco
a operadores turísticos, jornalistas de turismo e autarcas espanhóis, ao concelho de Castelo Branco,
durante dois dias seguidos. Estiveram aquï, presentes, a ver tudo aquilo que nós temos, neste momento,
ao nível do turismo, dos nossos museus, do nosso patrimãnio, quer material, quer imaterial.
Evidentemente, Castelo Branco faz parte da Naturtejo. O trabalho que é feito na Naturtejo e o que é feito
na Câmara Municipal é um trabalho complementar, nunca é demais e estamos envolvidos neste que é um
trabalho de promoção, cada vez mais, de Castelo Branco e da região. Agradecer as intervenções da
Senhora Vereadora Maria José e da Senhora Vereadora Cláudia Soares que demonstram que nós temos
estado a fazer um trabalho forte, quer na área social, quer na área económica e os dois eventos que
referiram são demonstração disso. Demonstram que temos um conjunto de políticas que consubstanciam
uma estratégia muito forte para o concelho de Castelo Branco e que, em todas as áreas, nós estamos a
trabalhar. Essa é que é a força que Castelo Branco tem, isso é que é aquilo distingue, porque não nos
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limitamos a ter uma ou outra ‘bandeíra’... Não, Temos um conjunto de políticas que interagem, que se
interligam e ísso torna-nos mais fortes. Mas não só nas áreas social e económica, como também na área
cultural, como o Senhor Vice-Presidente aqui referiu. Quanto á intervenção do Senhor Vereador Carlos
Almeida, quero dizer que lhe dou as boas-vindas à mudança de princípio. Mudou o princípio do utilizadorpagador que tanto defendeu e que deixou para trás. Ainda bem, graças a Deus, essa evolução e essa
mudança de paradigma que o Senhor fez. Na verdade, agradeço-lhe ter trazido a Resolução do Conselho
de Ministros que aí tem, mas recordo-me de lhe ter pedido que trouxesse as exigências que o Senhor Dr.
Passos Coelho fez para que fossem implementadas em todas as autoestradas e também lhe solicitei que
trouxesse a portaria ou o decreto-lei do Governo do Dr. Passos Coelho que retirou as discriminações
positivas para os residentes e empresas da região. Não trouxe tudo, com certeza. Eu não esperava outra
coisa, da sua parte. E dizer-lhe, também, que não trouxe a redução de 15% que este Governo, por acaso,
já fez no preço das portagens da A23. Quanto ao resto da sua intervenção, dizer-lhe que já vem atrasado.
Ter ideias é fácil, é muito bonito, até pela forma como as apresentamos, mas no caso em concreto,
efetivamente) já vem atrasado naquilo que respeita à mobilidade, porque a Câmara de Castelo Branco já
apresentou aqui, em devida altura, numa Assembleia Municipal, todo um trabalho que fez para o reforço e
para a criação de ciclovias na cidade de Castelo Branco. Esse trabalho, foi aqui evidenciado e assumido,
por questões de gestão e de administração, que não podia ser implementado logo, porque nós estávamos
a iniciar um conjunto de investimentos fortes que eram financiados e as ciclovias não eram financiadas.
Portanto, teríamos que aproveitar esses financiamentos para os investimentos que são consideráveis,
reconhecidamente grandes e concretizáveis pela Câmara Municipal. Mas mais, quero dizer-lhe que vem
atrasado, porque poderá ver pela cidade umas marcas nos pavimentos que dizem, salvo erro, ‘CE’, ou ‘E’
qualquer coisa que são as marcas por onde vão passar as ciclovias em Castelo Branco e que vão permitir
aos Senhores membros da Assembleia Municipal poder decidir, definitivamente, na próxima Assembleia
Municipal, se optamos pelas ciclovias ou não. Já está previsto, inclusivamente, no orçamento da Câmara
Municipal para o ano que vem essa concretização das ciclovias. Essa opção pelas ciclovias vem,
precisamente, à Assembleia Municipal, porque vai obrigar a retirar, por exemplo, em alguns sítios com
pouco estacionamento, retirar esse estacionamento. Por isso, na próxima Assembleia Municipal,
definitivamente, poderemos resolver e decidir, em conjunto, a opção pelas ciclovias. Ainda, falou das
propostas da JSD que até têm algo positivo, porque defendem que a gestão dos transportes deve passar
para a Câmara Municipal

—

isso é, na verdade, um reconhecimento da capacidade de gestão que esta

Câmara Municipal tem e por isso eu também concordei e achei muito positivo

—

mas, também, aí já vêm

atrasados porque nós, Câmara Municipal, já nos assumimos como entidade de gestão de transportes e já
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estamos há algum tempo a preparar a transição que está prevista para 2020, não só aqui na Câmara
Municipal, mas também na Comunidade Intermunicipal, porque essa é uma matéria em que deve haver
interligação e em que se deve fazer um trabalho em conjunto

—

os transportes têm que estar interligados,

porque senão ficam muito mais caros, Por fim, dizer-lhe que o seu abandono do princípio do utilizadorpagador é de louvar. Louvo, não só o abandono desse principio, mas também a sua defesa pelas medidas
de discriminação positiva e agora a questão dos passes. Haja Deus, definitivamente o Senhor Posicionase naquilo que tem sido sempre a nossa posição, que é a defesas de medidas de discriminação positiva.
Cá estamos para lutar por elas, para que elas se concretizem e julgo que, muito brevemente, teremos
mais noticias sobre essas questões. Muito obrigado.”
Solicitou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: °Senhor Presidente, se me permite eu vou ter
que responder a algumas questões que suscitou e a outras, para as quais eu pedi respostas e, pura e
simplesmente, as ignorou aliás, como já também tem sido um pouco seu timbre. Mas começo por lhe dar
—

nota do seguinte: o Senhor Presidente não se julgue, não se rogue no direito de ser o único daqueles que
está aqui presente que defende as pessoas do interior e o Concelho de Castelo Branco. Não se rogue
nesse direito porque, seguramente, cada um de nós, à sua maneira, com ideias diferentes, com
perspetivas diferentes... Aquilo que temos vindo a fazer ao longo de algum tempo, uns com mais
notoriedade, outros com menos, uns com mais responsabilidade, outros com menos, é, exatamente,
defender as nossas gentes, as nossas terras. De maneira que eu, sinceramente, permita-me que lhe deixe
este conselho de não se rogar de ser o único defensor de Castelo Branco. Inclusivamente, eu, na última
reunião

—

e eu não gostava muito de ser repetiUvo

—

lancei-lhe o desafio de... Um documento que teve,

tanto quanto eu sei, a unanimidade, na Associação Nacional de Municipios, que é os Estatutos dos
Territórios de Baixa Densidade Territorial, que, por acaso, foi uma proposta do PSD, mas poderia ter vindo
até do Partido Socialista, mas é uma proposta que vai no sentido certo, porque é muito abrangente, com
um conjunto de medidas muito concretas para aqueles que residem no interior. Essas sim é que eu acho
que são medidas profundas, como, nomeadamente: a redução de 50% do IRS, para aqueles que vivem
nesses territórios; uma redução de 10% no IRC, para as empresas que estão sedeadas nesses territórios;
a possibilidade dos municipios situados nesses territórios, em vez de receberem 5% do IRS, poderem
receber 15%, com obrigatoriedade de 10% serem devolvidos ao cidadão... E eu podia prosseguir por aqui
porque foi um documento a que eu, humildemente, também dei algum contributo. Não é com medidas
paliativas que nós vamos resolver este problema sério, profundo e que foi sendo agravado ao longo de
muitos anos por vários governos. Esta é a primeira nota, Senhor Presidente. A segunda nota e,
provavelmente, o Senhor terá ouvido com atenção, eu não mudei de princípio, no que diz respeito à A23.
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Eu sempre achei... E no momento que fiz essa defesa o Senhor já teve o cuidado de me fazer a acusação
por variadíssimas vezes do utilizador-pagador... Que era muito mais sensato... E o tempo está a dar-me
razão, infelizmente... Que seria muito mais sensato, face à situação económica do pais, nós, no interior,
todos nos uníssemos em tomo de uma descida substancial do preço das portagens, do que pedir a
isenção. O tempo, como digo, veio-me dar razão, até contrariando um próprio compromisso, uma própria
promessa do próprio partido que neste momento está no Governo, que é o Partido Socialista. Aquilo que
eu disse foi, que uma boa parte desse dinheiro que está no Orçamento de Estado para 2019, cem milhões
de euros para a mobilidade, pudesse ser aplicado na redução de 50% da A23. Portanto, não mudei no
princípio, continuo muito firme no meu propósito de que era muito mais sensato, em vez de estarmos a
pedir a isenção que ainda não a temos e vamos ver quando é que a teremos
—

—

das portagens da A23, é

que houvesse uma redução muito significativa. Mas se me pergunta se eu lá gostava de circular sem
pagar, obviamente que sim, e se eu achava que isso era interessante para o desenvolvimento do interiro
do país, eu também lhe direi que sim. Agora, é uma questão é de realismo, de sensatez e, também, de
alguma dose de responsabilidade, é assim que eu olho para esta questão. Eu vou terminar, para não me
alongar muito mais, já percebi que venho atrasado em vahadíssimas coisas, relativamente a um conjunto
de propostas que foram feitas aquando da campanha eleitoral para as autárquicas, de um conjunto de
soluções que nós aqui apresentamos, sendo certo o seguinte, Senhor Presidente: é que aquele conjunto
de perguntas que eu lhe fiz e que é para o futuro e que seriam importantes e que têm a ver com aqueles
cem milhões que estão dotados no Orçamento de Estado, relativamente a isso, o Senhor Presidente sabe
o que é que me disse...? Não me disse nada.”
O Senhor Presidente: ‘Só para concluir, deixe-me dizer-lhe o seguinte: eu não me rogo de ser o único
defensor do interior. O que eu disse foi uma coisa completamente diferente. O Senhor mudou radicalmente
a sua forma de defender o interior. Deixou de defender o princípio do utilizador-pagador... E mais, não
trouxe as medidas de discriminação positivas que o seu Governo tirou e é visível, para todas as pessoas,
aquilo que é o PSD e aquilo que o PSD defende quando está no Governo e aquilo que defende quando
está na oposição. É mais do que visível. Os territórios de baixa densidade, essas políticas todas, tiveram
• quatro anos para as implementar! Aliás, nesses quatro anos, eu nem pedia tanto, que implementassem
essas medidas que depois de estarem na oposição propõem... Eu pedia só que as medidas que os
Senhores retiraram... Não retirassem tanto ao interior como retiraram naqueles quatro anos que os
• Senhores foram Govemo. Sejamos sérios e assumamos, definitivamente, as nossas posições. Porque se
o Senhor quiser recordar um conjunto de intervenções, que ao longo de quatro anos, em que o Senhor,
que até foi membro da Assembleia Municipal, teve... Nesses anos, o Senhor e a sua bancada... Vai ver
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que o discurso mudou completamente, como diz o povo, do dia para a noite’. Por isso, eu não me rogo de
ser o único defensor do interior, felizmente há muitos defensores do interior. A única coisa que aqui referi
foi realçar a mudança de posição que o Senhor tem. E isso é visível para toda a gente! Muito obrigado.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Permite-me que lhe faça uma pergunta..? Permita-me, se faz
favor...!”
O Senhor Presidente: “Não, já acabámos! Não vale a pena prolongar o diálogo.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “É que a questão dos Estatutos dos Territórios de Baixa
Densidade foi a uma reunião da Associação Nacional de Municípios... Aquilo que me foi transmitido é que
esses estatutos foram votados por unanimidade... Diga-me uma coisa, V. Ex.a esteve presente nessa
reunião?”
O Senhor Presidente: “Olhe, estive em muitas reuniões em que se preparou isso...! Está a
perceber...?”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Mas votou...? A pergunta é muito direta... Votou...?”
O Senhor Presidente: ‘Eu estive em muitas reuniões... Nem sei se estive na reunião... Mas estive em
muitas reuniões em que se preparou esse documento que foi presente na Associação Nacional de
Municípios Portugueses.”
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

—

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinária do dia 26 de outubro de
2018 (Ata n.° 25), extraordinária do dia 31 de outubro (Ata n.° 26) e ordinária do dia 2 de novembro de
2018 (Ata n.° 27) que, postas a votação, foram aprovadas por unanimidade.
Ponto 2

—

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Renovação e Construção das lnfraestruturas nas Ruas Or. Pedro G. Cardoso e Adjacentes

—

Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 138, de 31/10/2018, da Divisão de Serviços
Técnicos dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, elaborada nos termos da alínea f) do n.° 1 do
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artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 setembro, com o seguinte teor: “Justificação. Na ocorrência de
chuvadas de maior intensidade a Rua Dr. Pedro O. Cardoso e algumas adjacentes, em Castelo Branco,
têm sido objeto de diversas inundações. De modo a evitar todos os constrangimentos dai decorrentes
toma-se recomendável implantar, de raiz, novos coletores pluviais nos arruamentos aludidos. Aproveitando
a execução das obras referidas toma-se oportuno proceder à renovação/construção das redes de
abastecimento de água, proceder à instalação de infraestruturas elétricas, ao nível da iluminação, de
telecomunicações e á requalificação e arranjos dos respetivos arruamentos. A intervenção descrita
apresenta-se na planta em anexo. Designação. Renovação e construção das infraestruturas nas ruas Dr.
Pedro O. Cardoso e adjacentes

—

Castelo Branco. Estimativa de custos. Estima-se que o valor das

obras a realizar seja de 898.847,17€ assim distribuídos: Rede de abastecimento de água 170.597,89€;

-

Redes de drenagem residual doméstica e pluvial 728.249,28 €. Estima-se que o prazo de execução das
obras seja de 365 dias e com os custos assim distribuídos: Ano de 2018 —30.501,00€ (Água —5.788,90€
e Drenagem —24.711,10€);
-

-

Ano de 2019— 868.347,17€ (Água 164.812,29€ e Drenagem 703.534,88
-

€); Código CPV 45231300-8. Propõe-se que as obras a realizar, caso a Sra. Administradora assim o
aprove, sejam objeto de Concurso Público’, por ser o que envolve maior concorrência, garantindo a
escolha da proposta economicamente mais vantajosa, conforme o estipulado na alinea a) do ponto 1 dos
Artigos 74.° e 75.° do CCP. Propõe-se para Gestor de Contrato o Eng. Nuno Manuel Querido Maricato. Os
elementos que se propõe para constituição do júri para o acompanhamento do respetivo procedimento são
os seguintes: Membros Efetivos: Zélia da Conceição Antão Gonçalves Alves (Presidente); Nuno Roque
Andrade Lourenço (Vogal); João José Neves Pires de Sousa (Vogal). Membros Suplentes: Fernando da
Silva Andrê (Vogal); Raúl António Rodrigues Antunes (Vogal).” Os documentos são dados como
reproduzidos e ficarão a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o programa do concurso público, dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para a realização da empreitada de Renovação e
Construção das Infraestruturas nas Ruas Dr. Pedro O. Cardoso e Adjacentes

—

Castelo Branco, nos

termos da alínea O do nY 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 setembro, cujo valor base, a executar
nos anos 2018 e 2019, totaliza€898.847,17.
Ponto 3— OBs E SERVIÇOS MUNICIPAIS

3.1. Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares. Prorrogação de Prazo da Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5017, de 06/11/2018, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro da obra de
Ata n.° 28/2018, de 16 de Novembro

Página 15/33

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, Duafar Construção Civil e Obras Públicas, Lda, com
—

o seguinte teor: “vimos pelo presente solicitar uma prorrogação de prazo de 90 dias, a conceder com
carácter gracioso, pelos motivos que a seguir se apresentam. Durante a realização dos trabalhos de
abertura de valas para as diversas infraestruturas de rede de gás, eletricidade, água, águas residuais e
pluviais, surgiram vários maciços de granito ‘azul’, que não eram espectáveis de encontrar no local dos
trabalhos. Este tipo de rocha obrigou a utilização de outros equipamentos e métodos de baixo rendimento
para desmonte de rocha, nomeadamente o uso de ‘darda’ e líquido expansivo. Face à localização junto ao
edificio da escola e das ruas confinantes não se puderam utilizar outros métodos mais expeditos devido às
prováveis projeções de detritos para as zonas contíguas que colocariam em risco o tráfego rodoviário e
pedonal bem como a ocorrência de danos no edificado adjacente. Esta situação dificultou o normal
desenrolar das tarefas, diminuindo drasticamente o rendimento inicialmente previsto. Os trabalhos de
remodelação interior do edifício também estiveram condicionados à disponibilização de frentes de
trabalho, aos horários de produção de ruído e à emissão de poeiras, atrasando o início de certos trabalhos
para períodos de férias escolares. Devido ao anteriormente exposto, alguns trabalhos derivaram para o
período de férias e mesmo realizando os pedidos de equipamentos e materiais antecipadamente com 45
dias, os fornecedores encerraram para férias ou balanço, atrasando toda a produção em 30 dias. Esta
situação dificultou o normal desenrolar das tarefas, diminuindo drasticamente o rendimento inicialmente
previsto e impossibilitando a conclusão da obra por falta de materiais e equipamentos por parte dos
subempreiteiros de especialidades. Face ao exposto, vimos por este meio solicitar uma prorrogação
graciosa do prazo de 90 dias, com término da referida empreitada para o próximo dia 11 de fevereiro de
2019. Mais se informa que, com este pedido de prorrogação de prazo, se concedido, não resultarão
quaisquer encargos para o dono da obra, presentes ou futuros, relacionados com custos de estaleiro,
revisão de preços ou quaisquer outros ánus ou encargos.” Da informação presente, consta a seguinte
proposta dos serviços: “relativamente ao assunto exposto, ouvida a fiscalização contratada para a obra e
tendo presente que os trabalhos têm decorrido com normalidade, sem pôr em risco o normal funcionamento
da instituição, estes serviços consideram as razões evocadas para a prorrogação, justificáveis.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, solicitada pelo empreiteiro Duafar Construção Civil e
—

Obras Públicas, Lda, pelo período de 90 dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer
encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços
ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
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3.2. Aquisição de Serviços de Vigilância nos Parques de Estacionamento do Município, Museu
Cargaleiro e Zona de Mercados e Feiras na Quinta Pires Marques (Mercados e Feiras), pelo
periodo de 20 e 23 meses, respetivamente, ao abrigo do Acordo Quadro da eSPap

—

Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP. Liberação de Caução
Pelo Senhor Residente foi presente a informação n.° 9414, de 15/10/2016, da Divisão de Gestão
Patrimonial e Instalações Municipais, sobre o requerimento da empresa Strong Charon

—

Soluções de

Segurança, SA da caução relativa ao contrato de prestação de serviços referência AQ 5 37/2014

—

Aquisição de Serviços de Vigilância nos Parques de Estacionamento do Município, Museu Cargaleiro e
Zona de Mercados e Feiras na Quinta Pires Marques (Mercados e Feiras), pelo periodo de 20 e 23 meses,
respetivamente, ao abrigo do Acordo Quadro da eSPap
Administração Pública, lP, adjudicado à empresa Charon

—

—

Entidade de Serviços Partilhados da

Prestação de Serviços de Segurança e

Vigilância, SA, pelo montante de €306.645,75. Através de correio eletrónico de 12 de outubro de 2018. A
adjudicatária solicita a liberação da garantia bancária N00393791, emitida em 27/06/2014, no valor de €
15.332,29, alegando ter terminado o serviço a ela associado. Da informação consta o seguinte texto:
“dada a finalização do contrato e consequente cumprimento de todas as obrigações contratuais, atento o
disposto do n.° 3 do artigo 295.° do Código dos Contratos Públicos (CCP) e respetivo caderno de
encargos, nada obsta à libertação da garantia bancária, conforme requerido” pela empresa Strong Charon
—

Soluções de Segurança, SA, anteriormente denominada Charon Prestação de Serviços de Segurança
—

e Vigilância, SA.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação da caução prestada e a
restituição, à empresa Strong Charon

—

Soluções de Segurança, SA, anteriormente denominada Charon

—

Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA, da garantia bancária N00393791, emitida em
27/06/2014, ao abrigo do disposto do n.° 3 do artigo 295.° do CCP, relativa ao contrato de prestação de
serviços referência AQ $ 37/2014 Aquisição de serviços de vigilância nos parques de estacionamento do
—

município, Museu Cargaleiro e zona de mercados e feiras na Quinta Pires Marques (Mercados e Feiras),
pelo periodo de 20 e 23 meses, respetivamente, ao abrigo do Acordo Quadro da eSPap

—

Entidade de

Serviços Partilhados da Administração Pública, IP, no valor de € 15.332,29.
Ponto 4— ÁR DE LOcALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
Venda do Lote 157. Aluminalbi, Unipessoal, Lda. Unidade de Fabrico de Produtos Metálicos,
Exceto Máquinas e Equipamentos
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5108, de 10/11/2018, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, propondo a venda do Lote 157 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco
(ALECB), com a área de 1518,20 m2, à empresa Aluminalbi, Unipessoal, Lda, pelo valor de € 1.518,20 (€
1,00/m2, conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 32.° do Regulamento da ALECB e nas condições
previstas no artigo 37.° do mesmo regulamento), para instalação de uma nova unidade industrial
destinada à fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote 157 da Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco, com a área de 1.51820 m2, à empresa Aluminalbi, Unipessoal,
Lda, pelo valor de € 1.518,20 (€ 1 ,O0/m2, conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 32.° do Regulamento
da ALECB e nas condições previstas no artigo 37.° do mesmo regulamento), para instalação de uma nova
unidade industrial destinada à fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente, ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a escritura de compra e venda.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICuLARES

5.1. Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5066, de 08/11/2018, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, relativa à Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco, que face à dimensão

e complexidade dos trabalhos envolvidos e uma vez que se pretende com a presente aquisição incluir a
elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento do Território, da proposta da Carta de Reserva
Ecológica Nacional, da proposta da Carta da Reserva Agricola Nacional, do Mapa de Ruído, do Relatório
Ambiental e da Carta da Rede de Estradas e Caminhos Públicos Municipais, prevê-se que o custo com a
Revisão do PDMCB se estime em € 300.000,00, Da informação consta o texto que se transcreve. i

-

Introdução. O Plano Diretor Municipal de Castelo Branco (PDMCB) entrou em vigor através da publicação
Resolução de Conselho de Ministros nY 66/94, de 16 de junho de 1994, publicada no Diàrio da República,
II Série B, n.° 185, de 11 de agosto de 1994, tendo-se registado até à presente data as seguintes
alterações/situações:

—

1 a Alteração publicada no Diário da República, 1 Série B, n.° 35, de lide fevereiro

de 2002 (RCM nY 30-A/2002)

-

altera os artigos 52°, 57.° e 59.° do Regulamento, com o objetivo de

resolver incompatibilidades existentes com a instalação de indústrias no espaço rural, especialmente as
que exploram recursos locais.

—

2. Alteração publicada no Diário República, II Série, n.° iOO, de 30 de

abril de 2003 (Declaração DGOTDU n.° 173/2003)

—

altera as Plantas n.°s 8 de Ordenamento e de

Condicionantes, na sequência do processo da Agrepor Agregados, Extração de Inertes, SA. Suspensão
-
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publicada no Diário da República n.° 102, 1 Série B, de 30 de abril de 2004, RCM n,° 61/2004 ratificou a
suspensão da aplicação da alínea a), n.° 2 do art° 39 e da alínea a) do n.° ido art° 40 do Regulamento do
-

PDM, pelo prazo de três anos. —3? Alteração publicada no Diário da República, 1 Série B, n,° 90, de 10 de
maio de 2005 (RCM n°88/2005)

altera as Plantas n.°s 12 de Ordenamento e Condicionantes para criar o
perímetro urbano da Sapateira. 4•2 alteração do PDM publicada através do Diário da República, 2.2 série,
—

—

n.° 212, de 31 de outubro de 2008— altera os artigos 52°, 579 e 59.° do Regulamento, para corrigir estas
normas no que respeita à pecuáha.

—

5•2

alteração do PDM publicada através do Diário da República, 2?

série n.° 24, de 20 de dezembro de 2010 Altera o artigo 639 do Regulamento e as Plantas n°s 8 de
-

Ordenamento e Condicionantes, na sequência do processo que visou resolver as incompatibilidades
existentes entre o PDM e a ‘Ampliação da Área de Exploração da Pedreira Couto da Travanca N.° 2’, da
empresa Lena

—

Construções, S.A. Suspensão publicada no Diário da República n.° 114, 1 Série, de 15
-

de junho de 2011, RCM n.° 27/2011, determina a suspensão dos instrumentos de gestão territorial e o
estabelecimento de medidas preventivas na área do aproveitamento hidroelétrico do Alvito. 6.2 alteração
-

—

do PDM publicada através do Diário da República, 2? Série, n.° 236, de 12 de dezembro de 2011

—

altera

os artigos 339 e 35.° do Regulamento, por forma a resolver as incompatibilidades existentes entre os
artigos 33.° e 359 do Regulamento do PDM e as construções já existentes à data da entrada em vigor do
PDM e que se encontram incluídas em ‘Área Urbana a Recuperae. 7? alteração do PDM publicada
através do Diário da República, 2.2 Série, n.° 129, de 8 de julho de 2013 altera o artigo 7.° do
—

—

Regulamento e as Plantas de Ordenamento n.°s 4, 5, 7, 8 e 11 e 12 e de Condicionantes n.° 12, como
objetivo de cessar as servidões criadas pelos espaços canais destinados a itinerários propostos.

—

8?

alteração do PDM publicada através do Diário da República, 2? Série, n.° 70, de 7 de abril de 2017.
Transposição das normas do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Tejo Internacional e do Plano
de Ordenamento das Albufeiras de Santa Águeda e Pisco para o Plano Diretor Municipal de Castelo
Branco, através de uma alteração por adaptação, em cumprimento do art° 78 da Lei de Bases Gerais da
Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBGPSOTU)

—

Lei n.° 31/2014,

de 30 de maio, conjugado com a dinâmica prevista nas disposições do art.° 121 do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial Decreto-Lei n.° 80/201 5, de 14 de maio. Desde a entrada em vigor do
-

PDMCB, o quadro jurídico que enquadra os processos de elaboração, revisão e alteração dos Planos
Diretores Municipais bem como o quadro jurídico em matéria de ambiente (Reserva Agrícola Nacional,
Reserva Ecológica Nacional, Avaliação Ambiental Estratégica, Ruído, entre outros) e o quadro jurídico que
estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer a produção de cartografia têm vindo a ser
alterados. Decorridos estes anos, a oportunidade da Revisão do PDMCB decorre da necessidade de
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adequação à evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais, que determinaram a
elaboração da revisão do plano bem como á necessidade de adequação do plano ao novo quadro jurídico
em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente e ordenamento do território, do qual se salienta o Decreto-Lei
n.° 80/2015, de 14 de maio que aprovou o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT). Considerando que a atualização e a uniformização de procedimentos e das normas técnicas e
cartográficas a utilizar nos planos municipais de ordenamento do território constituem um fator essencial
no âmbito do processo de planeamento, relativamente à base cartográfica, às normas técnicas e aos
dados estatísticos a utilizar; Considerando as alterações legislativas em matéria de ambiente e
ordenamento do território aplicáveis à elaboração, alteração e revisão dos planos municipais de
ordenamento do território, das quais se evidenciam os diplomas mais recentes: A Lei n.° 31/2014, de 30
-

de maio

—

Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo

(LBPPSDTU),

-

O Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio que aprova o novo Regime Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), O Decreto-Regulamentar n.° 15/2015, de 19 de agosto, que
-

estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo,

-

O Decreto-Lei n.° 193/95, de 28 de

julho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-lei n.° 141/2014, de 19 de setembro, que estabelece
os princípios e as normas a que deve obedecer a produção de cartografia no território nacional,

-

A

Portaria n.° 277/2015, de 10 de setembro, que regula a composição e o funcionamento das Comissões
Consultivas da elaboração e da revisão do Plano Diretor Municipal,

-

O Regulamento n.° 142/2016 da

Direção Geral do Território (DGT), de 9 de fevereiro de 2016, que estabelece as normas e especificações
técnicas da cartografia a utilizar na elaboração, alteração e revisão dos planos territoriais; Considerando
que a Cãmara Municipal dispõe de cartografia à escala 1:25.000, elaborada por uma entidade oficial, o
Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGe0E), á data de março de 2016; Considerando que a
informação foi fornecida pelo ClGeoE no sistema de coordenadas PT-TMO6/ETRSS9 e a informação
vetorial em formato shapefile; Considerando que o Decreto-Lei n.° 141/2014 na alínea a), n.° 3 do artigo
15°-A, e o Regulamento n.° 142/2016 da DGT na alínea a), n.° 2 do artigo 3°, estabelecem que a
cartografia a utilizar nos planos diretores municipais deve obedecer ao critério mínimo de atualização de 3
anos; Considerando que a cartografia à escala 1:25.000, elaborada à data de março de 2016 satisfaz os
requisitos minimos de exatidão posicional a que alude a alínea a), n.° 3 do artigo 8.° do Regulamento n.°
142/2016 da DGT: para o plano diretor municipal

-

melhor ou igual a 5 m em planimetria e altimetria;

Considerando a especificidade do Municipio de Castelo Branco, com uma área total aproximada de 1440
Km2 e com grande predominância de áreas/espaços rurais no PDM em vigor (96,4%) em detrimento dos
espaços urbanos e urbanos a recuperar (3,6%); Considerando que a Cidade de Castelo Branco representa
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cerca de 32% da totalidade das áreas urbanas delimitadas no PDM em vigor e que para a Cidade está em
curso a Revisão do Plano Geral de Urbanização (conforme deliberação em reunião pública, realizada em
20/04/2018) com a utilização de cartografia à escala 1/1,000, produzida em 2016; Considerando que, em
alternativa ao Relatório de Estado do Ordenamento do Território, elaborado nos termos do artigo 189.° do
RJIGT, a Câmara Municipal dispõe de um relatório fundamentado de avaliação da execução do
planeamento municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de evolução do município,
conforme previsto no n.° 3 artigo 21? da Portaria n.° 277/2015, de 10 de setembro; Salvo melhor opinião,
consideramos estarem reunidas as condições para ser iniciado o procedimento de revisão do Plano Diretor
Municipal de Castelo Branco. No procedimento de revisão do PDM e na consequente aquisição de
serviços que vier a ter lugar, considera-se que, para além do cumprimento obrigatório dos conteúdos
material e documental estabelecidos no Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, devem ser produzidos os
trabalhos conducentes aos seguintes documentos: Elaborar o Relatório de Estado do Ordenamento do
-

Território, nos termos do artigo 189.° do RJIGT;

-

Produzir a proposta Carta de Reserva Ecológica

Nacional, designadamente, de acordo Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de agosto, o Decreto-Lei n.°
239/2012, em colaboração com as entidades competentes;

-

Produzir a proposta da Carta da Reserva

Agrícola Nacional, designadamente, de acordo com o Decreto-Lei n.° 73/2009, de 31 de março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 199/2015, de 16 de setembro, em colaboração com as
entidades competentes; Elaborar o Mapa de Ruido, cumprindo as diretrizes do Decreto-lei n.° 9/2007, de
-

17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral de Ruído;

-

Elaborar o Relatório Ambiental (incluindo a

Declaração Ambiental) previsto no RJIGT nos termos da Avaliação Ambiental definida no Decreto-Lei n.°
232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 4 de maio; Elaborar a Carta da Rede
-

de Estradas e Caminhos Públicos Municipais, por Freguesia, prevista na legislação em vigor,
designadamente na Lei n.° 2110, de 19/08/1961 e no Decreto-Lei n.° 13/71, de 23 de janeiro. 2. Proposta.
Face ao exposto, propõe-se que em reunião pública do Órgão Executivo seja deliberado o seguinte: a)Proceder à Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco (PDMCB) que entrou em vigor através
da publicação da Resolução de Conselho de Ministros n.° 66/94, de 16 de junho de 1994, publicada no
Diário da República, 2.2 Série 6, n.° 185, de 11 de agosto de 1994 com as sucessivas alterações que
sobre o mesmo incidiram (das quais se destaca a ,2 Alteração publicada através do Diàho da República,
2.2 Série, n.° 70, de 7 de abril de 2017 que procedeu à republicação integral do Regulamento do PDMCB),
revisão enquadrada nos termos do definido na alinea a) do n.° 2 do artigo 124? do Regime Juridico dos
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio e seguindo, com as
-

-

devidas adaptações, os procedimentos estabelecidos no RJIGT para a sua elaboração, aprovação,
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ratificação e publicação, fixando para efeitos do n.° 1 do art.° 76.° o prazo de elaboração em 5 anos e para
efeitos do n.° 2 do art.° 889 o periodo de participação pública em 30 dias úteis. A área de intervenção da
revisão do PDMCB corresponde ao território do Município de Castelo Branco, com uma área aproximada
de 1440 km2. b)- Definir, para efeitos do n.° 3 do art° 76°, a oportunidade e os termos de referência que
fundamentam a Revisão do Plano: A oportunidade da Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo
Branco decorre da necessidade de adequação à evolução das condições ambientais, económicas, sociais
e culturais, que determinaram a elaboração da revisão do plano bem como à necessidade de adequação
do plano ao novo quadro jurídico em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente e ordenamento do território.
Os termos de referência que fundamentam a oportunidade da Revisão do Plano Diretor Municipal têm
como objetivos gerais definir o modelo de organização espacial do território municipal, de acordo com os
sistemas estruturantes, a classificação e qualificação dos solos bem como a delimitação das zonas de
proteção e de salvaguarda dos recursos e valores naturais e assentam essencialmente nos seguintes
princípios:

-

Estabelecer a estratégia de desenvolvimento do territorial municipal tendo como objetivo

continuar a fixação da população e o rejuvenescimento da sua estrutura etária; Estabelecer uma política
-

de solos, de ordenamento do território e de urbanismo e um modelo territorial com vista à criação de
emprego e à salvaguarda e valorização dos recursos do território municipal;

-

Articular as orientações

estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal, continuando a afirmar a
cidade de Castelo Branco como um centro urbano de referência;

-

Proceder à uniformização de

procedimentos e das normas técnicas e cartográficas a utilizar nos planos municipais de ordenamento do
território, de acordo com o quadro jurídico atualmente em vigor. Promover a atualização das regras de
-

classificação e qualificação do solo de forma criteriosa tendo como base princípios de sustentabilidade que
promovam a proteção dos valores e dos recursos naturais, dos recursos hidhcos, culturais, agrícolas e
florestais, e a identificação da estrutura ecológica municipal;

-

Estabelecer a especificação qualitaUva e

quantitativa dos índices, dos indicadores e dos parâmetros de referência, urbanisticos ou de ordenamento
a aplicar no território municipal; Estabelecer uma política de localização e gestão de equipamentos de
-

utilização coletiva com vista a continuar a construção de uma rede sustentável de equipamentos coletivos;
-

Identificar e delimitar as áreas urbanas com vista a promover a reabilitação e a requalificação urbanas;

-

Definir as estratégias e os critérios de localização, de distribuição e de desenvolvimento das aUvidades
industriais, turísticas, comerciais e de serviços; c)- Fundamentar a Revisão do PDMCB no Relatório de
Avaliação da execução do planeamento municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de
evolução do município, conforme previsto no n.° 3 artigo 21.° da Portaria n.° 277/2015, de 10 de setembro,
em alternativa ao Relatório de Estado do Ordenamento do Território, elaborado nos termos do artigo 189.°
Ata n.° 28/2018, de 16 de Novembro

Página 22/33

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
do RJIGT; d)- Sujeitar a Revisão do Plano Diretor Municipal a Avaliação Ambiental, seguindo o disposto no
Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 4 de maio, e atentos
ao at° 78.° do RJIGT. e)- Que a presente deliberação municipal seja publicada através do Diário da
República e divulgada através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial, no
sítio na lntemet da Câmara Municipal e nas sedes das Juntas de Freguesia do Concelho de Castelo
Branco, estabelecendo-se um período de participação prévia de 30 dias úteis, a contar da data de
publicação do presente aviso em Diâho da República, para a apresentação de informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de Revisão do
Plano Diretor Municipal de Castelo Branco, para efeitos do n.° 1 do art.° 76.° e do n.° 2 do art° 88.° do
RJIGT. No caso de o Órgão Executivo deliberar favoravelmente a abertura do processo de Revisão do
PDMCB, propõe-se que seja ainda deliberado o seguinte: Solicitar uma reunião preparatória à Comissão
-

de Coordenação da Região Centro, para efeitos do estabelecido nos artigos 3.° e 4.° da Portaria n.°
277/2015, de 10/09/2015, que regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões
consultivas da elaboração e da revisão dos Planos Diretores Municipais, reunião que tem como objetivos
apreciar a oportunidade e os termos de referência de revisão do plano e proceder à elaboração de uma
proposta para a composição da comissão consultiva.

-

Autorizar a Divisão de Urbanismo e Obras

Particulares/Divisão Financeira, Contratação e Recursos Humanos a desenvolver os procedimentos
necessários à Aquisição de Serviços para a elaboração da Revisão do PDMCB, sendo que para o efeito
se nos afigura aconselhável a aquisição de serviços através de um Concurso Limitado por Prévia
Qualificação. Face à dimensão e complexidade dos trabalhos envolvidos e uma vez que se pretende com
a presente aquisição incluir a elaboração do Relatório de Estado do Ordenamento do Território, da
proposta da Carta de Reserva Ecológica Nacional, da proposta da Carta da Reserva Agricola Nacional, do
Mapa de Ruido, do Relatório Ambiental e da Carta da Rede de Estradas e Caminhos Públicos Municipais,
prevê-se que o custo com a Revisão do PDMCB se estime em 300.000 euros.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, se me permite, eu gostaria de fazer uso da
palavra neste ponto. E, relativamente a esta questão da revisão do Plano Diretor Municipal, subscrevendo,
por inteiro, aquilo que vem na nota técnica e que diz que, efetivamente, há uma necessidade da revisão do
Plano Diretor Municipal de Castelo Branco e que decorre da necessidade de adequação às condições
ambientais, económicas, sociais e culturais e, também, ao novo regime jurídico em vigor... Mas,
necessariamente e sem estar em causa o sentido de voto dos Vereadores do PSD, que será sempre
favorável, como é obvio, eu tenho que deixar três considerações, não de ordem técnica, mas três
considerações de ordem política. A primeira consideração, de ordem política, é que há luz da legislação
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atual, que é o Decreto-Lei n.° 80/2015, a revisão do Plano Diretor Municipal terá que estar concluída até
2020. Sendo que a previsão, no caso concreto de Castelo Branco, é que essa conclusão esteja concluida,
peço desculpa pela redundância,.. Mas há uma previsão para a conclusão no ano 2023. Há uma segunda
consideração política, que também tenho que deixar, é que quando foi publicado este mesmo Decreto-Lei
n.° 80/2015, já nele estava, também, plasmado, a obrigatoriedade de se fazer a revisão dos planos
diretores municipais, em cinco anos, para depois então serem concluídos até ao ano de 2020. E fica uma
terceira consideração, também de ordem política... E agradecia que não me respondesse sobre um ponto
de vista técnico, porque são considerações de ordem política.. Porque o nosso sentido de voto não está
em causa,.. É que o Executivo socialista iniciou um processo de revisão em 2003... No ano da graça de
nosso senhor de 2003... Processo esse que nunca foi concluído e que se gastaram, neste entretanto,
cerca de € 140.000,00... O que significa que foram € 140.000,00 que, efefivamente, não serviram para
coisa alguma e como diz a gíria, o povo, foram deitados para o caixote do lixo e nós lamentamos que este
processo que se iniciou nunca tenha sido concluído. E aqui, os motivos, como digo e repito, não são
motivos de ordem técnica, são razões de ordem, estritamente, política.”
Tomou a palavra o Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luís Cardoso Resende:
“Peço desculpa, há aqui questões que são propostas técnicas e que foram feitas. Eu responsabilizo-me
por elas e, quando eu proponho, por exemplo, que o prazo de elaboração sejam cinco anos, é num
princípio de cautela e pwdéncia. Porque esta coisa de os planos se tomarem caducos se não for cumprido
esthtamente o prazo, corremos o risco de ser muito otimistas, fazemos prazos curtos e depois tudo
caduca. Portanto, aqui há uma prudência que é técnica, que propõe aos órgãos políticos... Agora, se
politicamente se quer fazer o plano em um ano e meio...! É possível fazê-lo em um ano e meio...?
Podemos controlar aquilo que as entidades externas ao Município vão dizer...? Podemos controlar isso...?
Não sei se podemos. Podemos controlar que a lei se vai manter...? Não. A tradição é que a lei muda
1

constantemente e dai, nós técnicos temos que fazer uma proposta realista, sob pena de se estar a fazer
uma que não é exequível e sermos, dai, responsabilizados. Relativamente ao periodo de cinco anos é
para adaptação aos novos conceitos que estão no RJIGT

—

Regime Jurídico dos Instrumento de Gestão

Territorial, não é propriamente uma revisão, é uma alteração por adaptação. Portanto, são conceitos
diferentes. Isto é uma revisão, é um processo mais profundo. Mas, também, queria dizer-lhe que estive a
ver o valor, não me lembrava na última reunião de Câmara e transmiti-lhe € 140.000,00, porque era o valor
que eu pensava que seria, mas foram € 125.000,00, foi feito um primeiro contrato e depois outro. Numa
primeira fase, foi feito um estudo de caraterização, análise e diagnóstico, uma grande parte do trabalho,
que foi aprovado pelas entidades e, depois, fizemos um concurso público, numa segunda fase, para
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conclusão e elaborar a proposta do plano. Relativamente a essa segunda proposta do plano, temos a dizer
que não foi concluida. Foi feita uma proposta que, por situações tais como a não aprovação do PROT

—

Plano Regional de Ordenamento do Território, as consecutivas e sucessivas alterações legislativas, não
permitiram, do ponto de vista técnico, que o plano tivesse continuidade, mas, também, nem tudo se deitou
fora, nomeadamente, o Relatório de Avaliação, documento que era importante fazer e foi feito.
Procuramos também saber quanto é que custava fazer um Relatório sobre o Estado do Ordenamento do
Território e descobrimos uma câmara municipal que, só por este estudo, pagou € 73.500,00. Portanto,
estamos a ver que neste assunto há coisas que se aproveitam, por isso eu não diria que tudo foi perdido.
Obviamente, é pena que tenham havido sucessivas alterações da lei e que as entidades, quando apreciam
os planos, quererem que eles sejam sempre adaptados às novas regras, há última lei... E isso é
complexo. Depois os planos arrastam-se, não se fazem... Mas isto é só para dizer que a proposta dos
cinco anos é de prudência técnica. Não é a primeira vez que estes prazos, para a adaptação dos planos, é
prorrogado. Há um conjunto significativo de municípios que entraram agora nesse procedimento. Eu entrei
em contato com as cãmaras de Estarreja, Olïveira do Bairro, Torres Vedras, para ver a forma como eles
estão a fazer, pois estão a iniciar os seus procedimentos. Portanto, estamos todos na mesma, Ainda outra
questão: só para adaptar o plano, pediram-nos € 120.0000,00 e nós queremos fazê-lo internamente. Estas
coisas não são fáceis, mas admito que, politicamente, possam ter razão de queixa.”
O Senhor Presidente: “Muito obrigado.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Permita-me só que lhe diga, com toda a consideração pessoal
que o Senhor sabe que é grande e que não é de agora, já de há muito tempo e com todo o respeito
técnico, também, que tenho pela sua pessoa, mas, efetivamente, as minhas questões nunca são de ordem
técnica. Posso pedir é esclarecimentos de ordem técnica. As questões e as considerações que eu fiz aqui
são de ordem politica. Porque o Senhor, obviamente, não tem essa capacidade de decidir politicamente...
Portanto, politicamente é que eu queria a resposta.”

o Senhor Presidente: “Ó Senhor Vereador, deixe-me dizer-lhe que não tente fazer dos outros parvos,
porque os outros não são parvos. Não é pelo Senhor dizer que é uma questão política que transforma uma
questão técnica numa questão política. Como o Senhor percebe, esta é uma matéria eminentemente
técnica, que tem por base um conjunto de legislação muito grande e decisões que têm de ser
substancialmente consideradas nestas questões técnicas. Só porque o Senhor diz que é uma questão
política, ela não passa a ser política. A decisão política está aqui, nesta informação... Em decidirmos,
agora, neste momento, com base em toda esta informação técnica se optamos e se vamos em frente ou
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não... Parque as decisões políticas devem ser e são quase todas

—

senão todas

—

tomadas e decididas

com base em informação técnica, que é aquilo que estamos aqui a tomar. A decisão política é aquilo que
nos estamos a votar hoje aqui... Essa é que é a questão política, não é a questão técnica.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à Revisão do Plano Diretor Municipal de
Castelo Branco (PDMCB) que entrou em vïgor através da publicação da Resolução de Conselho de
Ministros n.° 66/94, de 16 de junho de 1994, publicada no Diário da República, 2. Série B, n,° 185, de 11
de agosto de 1994 com as sucessivas alterações que sobre o mesmo incidiram (das quais se destaca a
8Y Alteração publicada através do Diário da República, 2. série, n.° 70, de 7 de abril de 2017 que
procedeu à republicação integral do Regulamento do PDMCS), revisão enquadrada nos termos do definido
na alínea a) do n.° 2 do artigo 124.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio

-

-

e seguindo, com as devidas adaptações, os procedimentos

estabelecidos no RJIGT para a sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação, fixando para efeitos
do n.° 1 do artigo 76.° o prazo de elaboração em 5 anos e para efeitos do n.° 2 do artigo 88.° o período de
participação pública em 30 dias úteis. A área de intervenção da revisão do PDMCB corresponde ao
território do Município de Castelo Branco, com uma área aproximada de 1440 km2.
Deliberou ainda, definir, para efeitos do n.° 3 do artigo 76°, a oportunidade e os termos de referência
que fundamentam a Revisão do Plano: a oportunidade da Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo
Branco decorre da necessidade de adequação à evolução das condições ambientais, económicas, sociais
e culturais, que determinaram a elaboração da revisão do plano bem como á necessidade de adequação
do plano ao novo quadro jurídico em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente e ordenamento do território;
os termos de referência que fundamentam a oportunidade da Revisão do Plano Diretor Municipal têm
como objetivos gerais definir o modelo de organização espacial do território municipal, de acordo com os
sistemas estruturantes, a classificação e qualificação dos solos bem como a delimitação das zonas de
proteção e de salvaguarda dos recursos e valores naturais e assentam essencialmente nos seguintes
princípios:

-

Estabelecer a estratégia de desenvolvimento do territorial municipal tendo como objetivo

continuar a fixação da população e o rejuvenescimento da sua estrutura etária; Estabelecer uma política
-

de solos, de ordenamento do território e de urbanismo e um modelo territorial com vista à criação de
emprego e à salvaguarda e valorização dos recursos do território municipal;

-

Articular as orientações

estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal, continuando a afirmar a
cidade de Castelo Branco como um centro urbano de referência;

-

Proceder à uniformização de

procedimentos e das normas técnicas e cartográficas a utilizar nos planos municipais de ordenamento do
território, de acordo com o quadro jurídico atualmente em vigor; Promover a atualização das regras de
-
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classificação e qualificação do solo de forma criteriosa tendo como base princípios de sustentabilidade que
promovam a proteção dos valores e dos recursos naturais, dos recursos hidhcos, culturais, agrícolas e
florestais, e a dentificação da estrutura ecológica municipal;

-

Estabelecer a especificação qualitativa e

quantitativa dos índices, dos indicadores e dos parâmetros de referência, urbanísticos ou de ordenamento
a aplicar no território municipal;

-

Estabelecer uma política de localização e gestão de equipamentos de

utilização coletiva com vista a continuar a construção de uma rede sustentável de equipamentos coletivos;
-

Identificar e delimitar as áreas urbanas com vista a promover a reabilitação e a requalificação urbanas;

-

Definir as estratégias e os critérios de localização, de distribuição e de desenvolvimento das atividades
industriais, turisticas, comerciais e de serviços.
Deliberou ainda, fundamentar a Revisão do PDMCB no Relatório de Avaliação da execução do
planeamento municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de evolução do municipio,
conforme previsto no n.° 3 artigo 21.° da Podaria n.° 277/2015, de 10 de setembro, em alternativa ao
Relatório de Estado do Ordenamento do Território, elaborado nos termos do artigo 189.° do RJIGT.
Deliberou ainda, sujeitar a Revisão do Plano Diretor Municipal a Avaliação Ambiental, seguindo o
disposto no Decreto-Lei n.° 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 4 de maio,
e atentos ao artigo 78.° do RJIGT.
Deliberou ainda, que a presente deliberação municipal seja publicada através do Diário da República e
divulgada através da comunicação social, da plataforma colaboratíva de gestão territorial, no sitio na
lnternet da Câmara Municipal e nas sedes das Juntas de Freguesia do Concelho de Castelo Branco,
estabelecendo-se um periodo de participação prévia de 30 dias úteis, a contar da data de publicação do
presente aviso em Diário da República, para a apresentação de informações sobre quaisquer questões
que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal
de Castelo Branco, para efeitos do n.° ido artigo 76.° e do n.° 2 do artigo 88.° do RJIGT,
Deliberou ainda, solicitar uma reunião preparatória à Comissão de Coordenação da Região Centro,
para efeitos do estabelecido nos artigos 3.° e 4? da Podaria n.° 277/2015, de 10 de setembro, que regula
a constituição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas da elaboração e da revisão
dos Planos Diretores Municipais, reunião que tem como objetivos apreciar a oportunidade e os termos de
referência de revisão do plano e proceder à elaboração de uma proposta para a composição da comissão
consultiva.
Mais deliberou, autorizar a Divisão de Urbanismo e Obras Particulares/Divisão Financeira, Contratação
e Recursos Humanos a desenvolver os procedimentos necessários à Aquisição de Serviços para a
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Elaboração da Revisão do PDMCB a qual, face à dimensão e complexidade dos trabalhos envolvidos, se
estima em €300.000,00.
5.2. LU-LOT 3/2016. Tavares, Santos & Lopes, Lda. Manutenção de Hipoteca sobre Fração
Autónoma do Artigo Matricial 9436-A
A requerimento da firma Tavares, Santos & Lopes, Lda, em reunião da Câmara Municipal, de 26 de
outubro de 2018, o órgão Executivo deliberou, por unanimidade, 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 e que o montante inicial da caução

fosse reduzido no percentual de 90%, mantendo-se no valor de € 8.179,94, correspondente a 10% do
montante inicial da caução (€ 81.799,45). Vem agora a firma “propor que, para dar sabsfação ao valor
correspondente a 10% do valor da obra, ou seja €8.179,94, se mantenha a hipoteca do artigo matricial n.°
9436— Fração A, com descrição na Conservatória do Registo Predial nY 3184.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a manutenção da hipoteca, sobre a fração
autónoma do artigo matricial 9436-A, descrita na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob
o n.° 3184, pelo valor de € 8.179,94, correspondente a 10% do montante inicial da caução (€ 81.799,45)
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.

5.3. Certidões de Compropriedade
5.3.1. Rui Ramos Ribeiro e Outra. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento, apresentado por Rui Ramos Ribeiro e Fernanda
Maria Gonçalves Roque Ribeiro, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal á constituição
de compropriedade, em relação aos seguintes prédios, da freguesia de Sarzedas: prédio misto, inscrito
nas matrizes prediais rústica sob artigo 179, secção AH e urbana sob o artigo 3887 e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 12049; 32468/100000 avos do prédio
rústico, inscrito na matriz sob artigo 58, secção AH e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Castelo Branco sob o n.° 12088; e prédio misto, inscrito nas matrizes prediais rústica sob artigo 162,
secção AJ e urbana sob o artigo 4480 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco
sob o n.° 1672. A compropriedade constitui-se a favor de Fernanda Maria Gonçalves Roque Ribeiro e Rui
Ramos Ribeiro, 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
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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 válida desde que o negócio não vise ou dele
possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbano&.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, darparecerfavorável à emissão da 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 físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.3.2. Américo Robalo Pires e Outra. Escalos de Címa
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento, apresentado por Américo Robalo Pires e Maria da
Conceição Fevereiro Antunes Pires, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal ã
constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 136, da
secção C, da freguesia de Escalos de Cima, a favor de Maria de Lurdes Machado Lopes e Daniel
Lourenço Robalo, 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 02/05/201 2), julga-se não haver
inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54Y
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 sá é válido desde que o negócio não vise ou dele
possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 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.
5.4. Jaime Augusto Pires Pimentel. Castelo Branco. Certidão de Destaque
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para emissão de certidão de destaque,
apresentado por Jaime Augusto Pires Pimentel, na qualidade de proprietário, relativa a uma área situada
dentro do perímetro urbano, na Rua das Flores, inscrita na caderneta predial sob o artigo 66, secção AL,
da freguesia de Castelo Branco e descrita na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o
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n.° 9023/20080211, com a área total de 1.110,00 m2. A Parcela a destacartem a área de 610,00 m2 e as
seguintes confrontações: norte, Agostinho Ribeiro Belo, Jaime Augusto Pires Pimentel e Outros; sul, Rua
das Flores; nascente, Alexandre Barson, João Matos e Outros; e poente, Joaquim Domingos de Matos
Engrácia Vaz Figueiredo, Jaime Augusto Pires Pimentel e Outros. A Parcela restante fica com a área de
500,00 m2 e as seguintes confrontações: norte, Agostinho Ribeiro Belo e Outros; sul, Rua das Flores e
Jaime Augusto Pires Pimentel; nascente, Jaime Augusto Pires Pimentel; e poente, Joaquim Domingos de
Matos Engrácia Vaz Figueiredo e Outros, Na listagem do roteiro do processo, em 02/11/2018, os serviços
informaram que, “não se vê do ponto de vista legal nada que obste ao deferimento do pretendido”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão de destaque,
requerida por Jaime Augusto Pires Pimentel, na qualidade de proprietário, relativa a uma área situada
dentro do perímetro urbano, na Rua das Flores, inscrita na caderneta predial sob o artigo 66, secção AL,
da freguesia de Castelo Branco e descrita na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o
n.° 9023)20080211, com a área total de 1.110,00 m2.
5.5. Declarações de Caducidade de Processos de Licenciamento
5.5.1. PLOP 6812007. A. Santo, SA. Urbanização Granja Park, Lote A 72. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de licenciamento de obras particulares com o número
de registo PLOP 68/2007, de 08/02/2007, requerido por A. Santo

—

Empreendimentos Industriais e

Turisticos, SA, para proceder á construção de um prédio em Urbanização Granja Park, Lote A 72, Castelo
Branco. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos),
em 25/10/2018, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tendo em conta
que o periodo de audiência prévia tinha decorrido sem que o requerente se pronunciasse e que não
existiam razões para a alteração da decisão enunciada.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de Licenciamento
de obras particulares com o número de registo PLOP 68/2007, de 08/02/2007, requerido por A. Santo

—

Empreendimentos Industriais e Turísticos, SA, para proceder à construção de um prédio em Urbanização
Granja Park, Lote A 72, Castelo Branco,
5.5.2, PLOP 6912007. A. Santo, SA. Urbanização Granja Park, Lote A 73. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um processo de licenciamento de obras particulares com o número
de registo PLOP 69/2007, de 08/02/2007, requerido por A. Santo

—

Empreendimentos Industriais e

Turísticos, SA, para proceder á construção de um prédio em Urbanização Granja Park, Lote A 73, Castelo
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Branco. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos),
em 25/10/2018, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, tenda em conta
que o penado de audiência prévia tinha decorrido sem que o requerente se pronunciasse e que não
existiam razões para a alteração da decisão enunciada,
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras particulares com o número de registo PLOP 69/2007, de 08/0212007, requerido por A. Santo

—

Empreendimentos Industriais e Turísticos, SA, para proceder à construção de um prédio em Urbanização
Granja Park, Lote A 73, Castelo Branco.
5.6. Santa Casa da Misericórdia de São Vicente da Beira. Pedido de Isenção de Pagamento de
Taxas e Licenças
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da Santa Casa da Misericórdia de São Vicente
da Beira, para a isentar do pagamento das taxas e de outras receitas municipais inerentes à requalificação
dos edificios do antigo hospital e do Bairro Dr. Silva Lemos, propriedade daquela instituição. No sistema
de gestão documental MyDoc, os serviços exararam a seguinte informação, em 05/11/2018: “Nos termos
do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, a Câmara
Municipal pode dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento fundamentado, o pagamento
das taxas e de outras receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas de direito público, associações
humanitárias, desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais, que beneficiem de isenção
ou redução de (IRC), o que deverá ser comprovado mediante a apresentação do competente documento,
desde que os atos ou factos se destinem à prossecução de atividades de interesse público para o
Município. Da documentação junta ao processo, constata-se que a Santa Casa da Misericárdia de São
Vicente da Beira, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos.
Face ao exposto, somos de opinião de que poderá a Santa Casa da Misericórdia de 5. Vicente da Beira
beneficiar da isenção solicitada, nos termos do

n.°

2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e

Outras Receitas do Municipio.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar totalmente, a Santa Casa da Misericórdia de
São Vicente da Beira, do pagamento das taxas e de outras receitas municipais inerentes à requalificação
dos edifícios do antigo hospital e do Bairro Dr. Silva Lemos.
5.7. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Outubro de 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5073, de 09/11/2018, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês de outubro de 2018.
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 6— CONTABILIDADE

6.1. Contrato Adicional de Aquisição de Serviços para a Contratação da Carteira de Seguros do
Município. Retificação
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5146, de 13/11/2018, do Departamento de
Administração Geral, relativa a uma retificação ao Contrato Adicional de Aquisição de Serviços para a
Contratação da Carteira de Seguros do Município, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de
31/10/2018 (Ponto 8

—

Aquisição de Serviços para a Contratação da Carteira de Seguros do Municipio.

Proposta de Contrato Adicional, da ordem de trabalhos). Da informação consta o seguinte texto: “1. A
informação 4926, de 30/10/2018, do Diretor do DAG, sobre o assunto em epígrafe, por lapso, não teve em
conta o valor da adenda ao contrato, no valor de €2.832,13, a qual foi celebrada no dia 25/11/2018, no
valor de € 2.832,05, referente à apólice do seguro dos Autarcas que foi retirada do contrato inicial, uma
vez que a ANMP conseguiu uma apólice mais barata. Assim, o valor da adjudicação passou de €
433.925,19 para €431.093,14, isento de IVA, cujo contrato foi visado pelo Tribunal de Contas, em 9 de
dezembro de 2015. 2. Assim sendo, tendo em conta o valor efetivo da adjudicação, os valores passaram a
ser os seguintes, mantendo-se as respetivas justificações: Ramo 1. Serviços a mais

—

€5.290,56

—

em

virtude de basicamente a massa salarial inicial ter sido atualizada ao longo do periodo, partindo de €
420.000,00 e fixando-se em € 517.854,32, em 01/01/2017. Serviços a menos —€1.043,84

—

em virtude da

apólice do seguro automóvel, apenas ter entrado em vigor em 01/01/2016. Ramo li. Serviços a mais

—

€

6.132,33— fundamentalmente em resultado da atualização automática dos capitais seguros e por força da
inclusão de vários edifícios e equipamentos. Ramo lii. Serviços a menos

—

€ 1.829,53

—

em virtude da

apólice dos bombeiros apenas se ter iniciado em 03/01/2016. 3. Em face do exposto, resultam serviços
prestados a mais no valor de € 11.422,89 (valor que representa 2,6% do valor do contrato inicial) e a
menos de € 2.873,29 (este valor não foi pago e representa 0,7% do valor do contrato inicial), conforme
mapa anexo, pelo que se solicita a retificação do valor dos trabalhos a menos, e a autorização para a
celebração de um contrato adicional no valor de € 11.422,89.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação ao Contrato Adicional de
Aquisição de Serviços para a Contratação da Cadeira de Seguros do Município, aprovado por deliberação
da Câmara Municipal de 31/10/2018, celebrado com a Companhia Açoreana Seguros, SA e visado pelo
Tribunal de Contas em 9 de dezembro de 2015, para a carteira de seguros do Município de Castelo
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Branco, durante o triénio 2015/2018, no montante de serviços prestados a menos de € 2,873,29 e serviços
prestados a mais de € 11.42289.
6.2. 20.a Alteração ao Orçamento e 19? às Grandes Opções do PlanoI2Ol8
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 2Q. Alteração ao Orçamento e a 19.a às Grandes Opções do
Plano/2018, nos valores de €383.500,00 e 110.000,00, nos reforços e nos valores de €453.500,00 e €
40.000,00, 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 15 de novembro:

Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 30.451.29210
€971771

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III Pioo DE INTERVENÇÃO DO PÚBLIco
—

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 57? da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA
E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas
e 15 minutas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secrøtaiei
O Presidente
O Secretário
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