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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°31
Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco
José Alveihnho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

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

Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: ‘Bom dia Senhor Presidente. Bom dia Senhoras
Vereadoras. Bom dia Senhores Vereadores. Bom dia, estimada Cidadã. Senhor Jornalista. Senhores
Diretores de Departamento da Câmara Municipal. Senhor Técnico. Hoje vou falar de uma noticia em que a
Assembleia Municipal Vila Velha de Ródão aprovou uma moção de agradecimento a Luís Correia,
Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, pelos investimentos feitos no Hospital Amato Lusitano
e que permitiram que fosse colmatada a ‘necessidade premente de uma ampliação e remodelação”. A
moção foi aprovada na sequência do anúncio feito pelo Governo de que a unidade hospitalar, que serve o
distrito de Castelo Branco, vai ser alvo de um investimento de 3,8 milhões de euros. Este valor destina-se
a obras de remodelação e ampliação do Hospital Amato Lusitano, uma intervenção há muito pedida pelos
autarcas e população do nosso concelho e da nossa região. Lembrando tratar-se de ‘um serviço que
abrange e serve os concelhos do sul do nosso distrito, de forma fundamental para todos’, os eleitos da
Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão destacam ‘o trabalho feito, até aqui, pelo Presidente da
Cãmara Municipal de Castelo Branco, Luís Correia, que nunca permitiu que esta grande estrutura, como é
a do Hospital Amato Lusitano, sucumbisse a qualquer falha’. De acordo com o texto, aprovado, ‘Luis
Correia, numa intervenção sempre acertada, soube acionar a proteção social não só dos munícipes de
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Castelo Branco, mas de todos nós; com investimentos diretos feitos pela autarquia de Castelo Branco, que
foi procurando colmatar esta necessidade de uma ampliação e remodelação do Hospital Amato Lusitano.’
Em conclusão, a visão estratégica, a objetividade, a melhoria da qualidade de vida e por conseguinte da
saúde e toda uma região, tem sido uma das preocupações do Senhor Presidente. Conhecedor da
estrutura do nosso Hospital quer seja no âmbito da sua gestão, quer da sua prestação de cuidados, numa
perspetiva de melhoria desses mesmos cuidados, que carece há muito tempo de uma melhor
funcionalidade, e que o anterior governo não deixou que a mesma fosse executada, a Câmara de Castelo
Branco nunca abandonou os cidadãos, sejam eles os doentes ou os profissionais do Hospital Amato
Lusitano, procurando dar-lhes as melhores condições. A liderança é inata. Alguns têm capacidade de
liderar, outros, por mais que se esforcem, não conseguem, nem nunca conseguirão. Liderar pessoas,
liderar uma região é deste jeito que se consegue. É também desta forma que a Câmara Municipal de
Castelo Branco estabelece a liderança de toda uma região. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Bom dia. Ex.mo Senhor Presidente da Câmara
Municipal. Ex.mos Senhores Vereadores. Ex.mos Senhores Técnicos desta casa. Cara Concidadã, que é
sempre uma presença simpática e assídua e também para o José Júlio, uma palavra, na qualidade de
jornalista. Permitam-me uma nota prévia que se prende com a formulação de um voto de boas festas, que
é um voto para todos os presentes, desejando a todos

—

e a todos os vossos, também é extensível à

vossa família—, um feliz e santo natal e, como dificilmente farei uso da palavra antes do ano 2019, quero,
também, nesta circunstância, adicionar a estes votos para o natal também um excelente 2019, sobretudo
com saúde, paz e alegria. É aquilo que eu vos desejo a todos, Dito isto, há dois assuntos que me trazem a
este período antes da ordem do dia. O primeiro tem a ver com a iniciativa Natal Branco em Castelo Branco
e, nesta circunstância, eu gostaria de felicitar o Executivo, na pessoa do Senhor Presidente, como é ábvío,
pela iniciativa que está em curso. Eu penso que este ano houve de facto inovação, no que diz respeito ao
natal em Castelo Branco, criaram-se aqui dinâmicas muito interessantes e que, sobretudo, envolveram
várias instituições e, por outro lado, eu acho também, dentro daquilo que é o espírito de natal, trouxeram
as pessoas para a rua, com cor, com alegria, em festa, que é exatamente esse o espírito desta quadra. E,
de modo que quando as coisas correm bem o Executivo ficará seguramente satisfeito, mas acreditem que
nós a oposição também o ficamos, porque efetivamente aquilo que conta
presença na causa pública

—,

—

e é essa a razão da nossa

é exatamente que as coisas em Castelo Branco corram bem e aqui parece

me que é o facto. Portanto, nesta circunstãncia, endereço as felicitações. Mas, permitam-me que, já
agora... E não é uma critica, não vejam isto como uma critica, é o facto de o Senhor Presidente pelo
menos, aparentemente, terá estado atento a uma outra coisas que a oposição, no que diz respeito a este
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assunto, tem vindo a dizer há bastante tempo a esta parte

—

e em particular à minha pessoa

—

sendo que/

não é aqui muito relevante, verdadeiramente que é que tem a iniciativa, ou quem é que tem a ideia, aquilo
que é verdadeiramente relevante, é se isto vai ou não ao encontro das preocupações e das necessidades
dos albicastrenses. Mas, dizia eu, antes ainda de ser eleito Vereador, eu tinha vindo a chamar
sistematicamente a atenção para a questão da praça e para o definhar do negócio na Praça Municipal e
que efetivamente a Praça precisa de uma intervenção, no nosso ponto de vista, e que sejam criadas ali
novas dinâmicas. E, a mim, parece-me que também foi assertivo que este Natal Branco tivesse também
sido extensivo à Praça Municipal, porque o número de pessoas que a visitaram aumentou
exponencialmente. Estou em crer que isto terá reflexo nos negócios que aí se possam ter desenvolvido
neste periodo e de modo que isso vai ao encontra das expetativas das pessoas que aqui vivem, das
pessoas que lá trabalham e de modo que aproveito também para dizer que realmente este é o sentido
certo, sendo que, se me permitem uma sugestão em termos futuros, eu vejo com alguma dificuldade que
na Praça possam, em simultâneo, existir uma diversidade tão grande de negócios quando alguns,
aparentemente, não tém nada a ver com os outros, isto é, a Praça, a sua vocação é essencialmente a
comercialização de produtos endógenos e de maneira que eu acho, eventualmente, misturar ali a venda
de determinados produtos

—

como, por exemplo, a questão do queijo, a questão do peixe

—

juntamente

com a venda do artesanato, não sei se essa será a solução e não era essa que eu preconizaria. Ou seja,
eu penso que no futuro, eventualmente, manter o negócio de raiz da Praça e depois associar-lhe,
eventualmente, o negócio da gastronomia e, eventualmente, ai sim, faria algum sentido. Mas parece-me
que esta dinâmica que agora foi gerada, é, do meu ponto de vista, uma dinâmica que deve ter
continuidade. Por outro lado, ainda dentro daquela capacidade de criar novas dinâmicas no Natal Branco,
dar também nota que tivemos uma dinamização que foi notória e visível de ruas com espetáculos, com
músicas, com animação, como o desfile de um conjunto de entidades e, portanto, também é isso que nós
defendemos, também é isso que nós preconizamos e de modo que aquilo que eu tenho a dar nota é que
efetivamente se mantenha esta dinâmica que seguramente vai ao encontro daquilo que são, como disse e
repito, os interesses dos albicastrenses e, em particular também da dinamização do nosso comércio. Este
era o primeiro ponto. Há um segundo ponto, e este é um ponto com algum lamento e que eu chamo mais
uma vez à atenção da Câmara Municipal, do seu Executivo, para atenção que tem de ter ao nosso tecido
económico e social, em particular no concelho de Castelo Branco. Estou a fazer alusão a isto, a propósito
da instalação, muito recentemente, de uma grande superficie de comércio chinesa, mais concretamente
na sede da Associação Empresarial da Beira Baixa. Já há um conjunto alargado de lojas de comércio
chinês na nossa cidade

—

aliás, até seria interessante ver o número de lojas chinesas em função do
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número de habitantes da nossa cidade

—

e é minha convicção que, este comércio, que não gera

propriamente riqueza local, que não gera postos de trabalho

—

e, seguramente, postos de trabalho de

qualidade, não os gera—, é uma atividade que vai pôr em causa, não sei se no curto, mas no médio prazo
seguramente, muitos estabelecimentos comerciais... Que irá pôr em causa muitos postos de trabalho. Não
sei se é isto que nós queremos para Castelo Branco, não sei se é esta a estratégia comercial que nós
pretendemos para a nossa cidade, eu confesso que a vejo com uma grande preocupação. De modo que
aquilo que eu sugeria, realmente, à Câmara Municipal, era que... Até à semelhança daquilo que já se faz
noutros concelhos, porque nós não inventamos a roda, a roda está inventada... Fosse criado um fundo,
por parte da Câmara Municipal, com o intuito dos comerciantes locais poderem apresentar candidaturas a
esse mesmo fundo, com o intuito de eles poderem também ter uma possibilidade adicional de se poderem
requalificar, do comércio local se poder constituir como um fator de inovação, como um de diferenciação,
como um fator que possa gerar mais-valias. Nesta circunstância eu lançava este repto, que efetivamente a
Câmara também tivesse um olhar, uma atenção muito especial no que diz respeito ao nosso comércio
local, porque não me parece que seja a instalação de lojas chinesas e, sobretudo com esta dimensão que
é verdadeiramente preocupante, que faça parte de uma estratégia de desenvolvimento local e, sobretudo,
comercial e económico. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Senhores Funcionários, demais presentes. O tema que quero abordar está
relacionado com uma noticia que saiu em março de 2018, feita pelo ISQ de Castelo Branco (onde esteve
presente o Senhor Presidente da Autarquia, o Senhor Presidente do Instituto Politécnico), que foi o
anúncio feito pelo lSQ de que a montagem, integração e ensaio do primeiro satélite português, iria ser feita
no laboratório de Castelo Branco. Perante esta informação e por falta de alguma informação que não tem
surgido, queria questionar o Senhor Presidente: existe algum ponto de situação sobre este projeto? O
mesmo já criou ou vai criar postos de trabalho no concelho? E, qual é o âmbito estratégico, a nivel
económico, para o concelho? Para finalizar e tendo em conta a época que estamos a atravessar, queria
desejar um santo natal, a todos os presentes e às suas familias, Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores Diretores e funcionário da Câmara Municipal. Comunicação
Social e cara Munícipe aqui presente. Considerando todo o processo de descentralização que está a
decorrer, percebemos que a administração autárquica assume cada vez mais um papel preponderante no
desenvolvimento do país e, arrisco-me a dizer, fundamental para os territórios do interior. Efetivamente, o
papel dos governos locais mudou significativamente nas últimas duas décadas, tendo estes assumido a
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coordenação dos múltiplos agentes envolvidos no desenho, adoção, implementação e avaliação de
politicas públicas e na prestação de serviços públicos direcionados para as necessidades e realidades
locais.

É por isso importante perceber e compreender como se mede esta capacidade de governar, se

determinado município está ou não está preparado para, em determinadas vertentes, garantir uma
governação adequada aos propósitos e objetivos de uma determinada região. Trata-se de uma matéria
complexa, é verdade. Mas hoje, tomo a liberdade de trazer ao conhecimento de todos, as principais
conclusões de um estudo efetuado sobre a governação local, publicado no passado mês de novembro,
sob a supervisão da Fundação Francisco Manuel dos Santos e denominado de Qualidade da Governação
Local em Portugal’. E trago hoje este estudo porque entendo que este não é um ranking simplista. Trata-se
de um verdadeiro estudo, independente, exaustivo, abrangente e com matérias verdadeiramente
perunentes para avaliar a qualidade da governação autárquica e envolvendo atores importantes como a
Agência de Modernização Administrativa, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Tribunal
de Contas, Direcção-Geral da Politica de Justiça) Direção Geral das Autarquias Locais, Inspeção-geral de
Finanças, Inspeção-geral de Administração Local, Agência Nacional de Compras Públicas, Provedor de
Justiça, Transparência e Integridade Associação Cívica, entre outros. Este projeto procurou atender à
necessidade de identificar e compreender os fatores que influenciam a qualidade da governação local.
Partindo da definição de governação local como o processo pelo qual as decisões de políticas públicas
são tomadas e implementadas a nível local, o projeto procura estabelecer indicadores válidos e confiáveis
para medir a qualidade da governação local em Portugal. Com um extenso enquadramento teórico e
metodológico, foram abrangidas as seguintes dimensões: Voz dos Cidadãos e Prestação de Contas,
abrangendo critérios que captam até que ponto os cidadãos podem participar na seleção do governo local
e têm acesso a documentos importantes para monitorar o desempenho; Estabilidade Política, integrando
critérios que captam, avaliam a ‘força política’ dos governos locais e a firmeza das politicas; Eficácia
Governamental, com indicadores que captam, avaliam ou medem a qualidade dos serviços públicos, a
ausência de patrocínio político, a qualidade e a credibilidade das políticas formuladas e implementadas;
Acesso e Regulação do Mercado, com critérios que captam a capacidade do governo local para formular e
implementar politicas e regulamentos sólidos que permitam e promovam a atuação do setor privado;
Estado de Direito e Prevenção da Corrupção, abrangendo critérios que captam o grau em que os agentes
confiam e respeitam as regras da sociedade e, em particular, a qualidade da execução de contratos e até
que ponto o poder público é exercido para ganhos privados. É efetivamente abrangente este estudo. Cada
uma destas dimensões é composta por subcritérios e cada um destes é avaliado por níveis, resultando
num desempenho final por município de Fraco, Capaz, Bom ou Líder. Deste modo, e verificando os
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resultados do município de Castelo Branco, este apresenta-se com o desempenho Capaz nos critérios Voz
dos Cidadãos e Prestação de Contas e na dimensão Acesso e Regulação do Mercado. Obtém o
desempenho de Bom na dimensão Estabilidade Política e na dimensão Eficácia Governamental. E obtém
o desempenho de Líder na dimensão Estado de Direito e Prevenção da Corrupção. São já por si,
resultados muito positivos nesta avaliação ao Município. No entanto, não posso deixar de sublinhar que no
‘Top 25 Nacional’, que o estudo apresenta para cada dimensão, Castelo Branco surge em dois deles: na
dimensão da Eficácia Governamental, Castelo Branco surge em 8.° lugar a nível nacional e para se ter
uma ideia do que é avaliado, esta dimensão abrange os seguintes subcritéhos: o volume da divida
municipal; o grau de execução orçamental; a qualidade dos serviços de água para consumo; a qualidade
dos serviços de águas residuais; a qualidade dos serviços de recolha de lixo; e o nível de investimento em
serviços sociais, culturais, educacionais e recreativos. Ou seja, na dimensão que avalia ou mede a
qualidade dos serviços públicos, a ausência de patrocínio político, a qualidade e a credibilidade das
políticas formuladas e implementadas, Castelo Branco assume a 8.° posição a nível nacional. E, também,
na dimensão Estado de Dfreito e Prevenção da Corrupção, Castelo Branco surge em

7•0

lugar a nível

nacional, abrangendo esta dimensão os seguintes subcritérios: o prazo médio para pagamentos de
serviços, material e equipamento; a preferência por procedimentos concorrenciais e transparentes na
contratação pública; a qualidade dos contratos públicos municipais, devidamente escrutinados pelo
Tribunal de Contas; e o volume de queixas apresentadas ao Provedor de Justiça pelos cidadãos relativos
ao município e às suas entidades. Ou seja, na dimensão que capta o grau em que os agentes confiam e
respeitam as regras da sociedade e, em particular, a qualidade da execução de contratos e até que ponto
o poder público é exercido para ganhos privados, Castelo Branco ocupa o 7.° lugar a nível nacional.
Resumindo, e considerando o índice global deste estudo, Castelo Branco surge na banda de desempenho
de BOM, o que é revelador da qualidade de gestão e governação deste Município. Um estudo é um
estudo, mas é incontornável que a metodologia e as conclusões deste que acabei de apresentar, revela
que o Município de Castelo Branco possui uma governação forte, transparente e com substancial impacto
no desenvolvimento do concelho, da região e, especialmente, na qualidade de vida dos nossos munícipes.
Existem efetivamente várias formas de se estar na política. Uns optam pelo deita abaixo, pela
desvalorização das diferentes ações e pelo ruido, normalmente gerador de confusão. Este Executivo, por
seu lado, opta por desenvolver um trabalho sério, intenso, em prol dos interesses do concelho, assente
numa estratégia ousada e muito bem definida, bem alicerçada, com uma enorme capacidade de
intervenção, envolvendo a comunidade, não pensando em imediatismos nem mediatismos e privilegiando
o interesse comum. Esta forma de estar na política, só pode dar os seus frutos. Este estudo comprova-o.
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Por fim, gostaria de desejar, a todos, um santo e feliz natal e votos de um ano de 2019, cheio de
concretizações, paz e muita saúde. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente da Câmara
Municipal. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Caro Funcionário, caro
Jornalista e cara Concidadã. É a primeira vez em que o Senhor Vereador Carlos Almeida esvaziou um
bocadinho o meu discurso, porque eu ia exatamente falar do Natal Branco e, portanto, ficamos contentes
por ficar contente! Efetivamente, a minha intervenção prende-se, exatamente, com o sucesso que o Natal
Branco está a ter, com a concretização de um conjunto de atividades ligadas a esta quadra natalícia, uma
atividade devidamente planeada, projetada e que, nesta época, permite espalhar magia pelo ar. Eu
também já percebi, pelo discurso do Senhor Vereador que estamos todos imbuidos deste espírito natalício
e, tal como a nossa mensagem chave desta campanha, esperamos que esta magia perdure no tempo.
Relativamente ás inúmeras atividades que decorreram e que estão ainda da decorrer durante estes três
fins-de-semana, houve uma preocupação do Senhor Presidente de tocar um conjunto de áreas que são
estratégicas, nomeadamente, a atividade económica, a parte cultural
associações, das escolas

—

—

com o envolvimento das

há aqui também que valorizar as exposições de presépios e de árvores de

natal que estão disponíveis no Mercado Municipal, onde as associações e as escolas se envolveram,
apelando aqui a uma dinâmica ligada aos materiais recicláveis, porque é também um rumo deste objetivo,
valorizar todas as questões ligadas à economia circular e ao aproveitamento também de materiais. Aliás,
dentro do iglu dos sonhos, se até ao natal decorrem ATL’s ligados às cartas do Pai Natal e à decoração de
árvores de natal, a partir do natal o foco redireciona-se exatamente para esta área, redireciona-se no
sentido do aproveitamento dos desperdícios e dos inúmeros materiais desperdiçados durante esta quadra
natalícia. Portanto, é também uma área que efetivamente este Executivo está a trabalhar, Depois, toda
uma causa social, porque viram também que a nossa árvore de natal deste ano vestiu e assumiu novo
papel.., Assumiu o papel de árvore dos desejos e, portanto, o Executivo recorre aqui também a uma causa
social, entregando a uma instituição bolas de natal que, por sua vez, vão dar resposta ao desejos dos
albicastrenses colocados na árvore dos sonhos e dos desejos. Relativamente ao ponto central deste natal,
o Mercado Municipal/Praça Municipal, ouvi também o Senhor Vereador referir que já várias vezes falou de
que necessitava uma intervenção... Eu não me recordo é de ter ouvido intervenções e dinãmicas
concretas para o Mercado, para a Praça Municipal... E, também não me recordo, quando o Senhor
Presidente nos propôs o Natal Branco, de o Senhor Presidente ter referido que isto tinha sido alguma
sugestão do PSD, mas pode ter sido um lapso meu, efetivamente. Isto foi efetivamente recentrando o
mercado na temática do Natal Branco, mas foi também uma forma de trazer a restante atividade
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económica para este espaço. Permita-me que discorde quando diz, na sua sugestão que obviamente
agradecemos muito, mas não posso concordar quando diz que deveria ficar fora daquele espírito ligado
mais aos produtos alimentares

—

à fruta, ao peixe e até à gastronomia

—

porque não se pode esquecer

que, no momento atual o andar de cima é efetivamente artesanato. Portanto, não é possivel desagregar
esta parte dos produtos alimentares do artesanato. Depois, dar-vos aqui uma ideia do que é que é este
natal atualmente em números. Até ao fim-de-semana passado tinham sido mais de quarenta mil pessoas a
passar pelo Natal Branco

—

não temos torniquetes à entrada, mas temos contadores que vão

contabilizando as entradas. Temos mais de sessenta expositores. No comboio de natal já circularam mais
de dez mil pessoas. Temos mais de mil pais natais expostos. Foram oferecidas três mil bolas de natal para
dar resposta aos desejos dos albicastrenses e temos milhares de sorrisos associados a este Natal Branco.
Relativamente a uma nota, que agora não tem a ver com o natal, mas relativamente à possibilidade
sugerida pelo Senhor Vereador, no sentido de criar aqui um fundo, por parte da Câmara Municipal, só
dizer-lhe que já existe um fundo para requalificar o comércio e que existem entidades e associações na
nossa cidade que levam a cabo esses programas e, portanto, não há necessidade nenhuma de a Câmara
Municipal se estar a sobrepor aos fundo europeus e ao Portugal 2020. Termino dizendo que a amplitude
da nossa ação não se esgota num único sentido e numa única direção e, portanto, deixar aqui o desafio
para que terminem o ano 2018 da melhor forma, comecem o ano 2019 melhor ainda e que participem na
Noite Mágica 3600. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Senhor Presidente, se me permite, eu
apenas queria desejar aos Senhores Vereadores do P50, aos Senhores Diretores de Departamentos, ao
Senhor Jornalista à cara Concidadã, um bom natal e que o ano de 2019, o próximo ano, seja aquilo que
vocês desejam para vós e para a vossa família. Muito obrigada.”
O Senhor Presidente: ‘Para concluir gostava de fazer aqui uma intervenção, o quanto baste, mas eu
não podia deixar de referir aqui alguns aspetos das intervenções dos Senhores Vereadores. Em primeiro
lugar, tenho dito aqui várias vezes, um estudo é um estudo

—

e depende da perspetiva do estudo

—‘

mas

julgo que o estudo que o Senhor Vereador Jorge Pio aqui apresentou diz muito sobre a qualidade da
governação da Câmara Municipal de Castelo Branco. Podendo por de parte aquilo que são os rankings
que muitas vezes, por aí se vão fazendo e construindo por esse país fora, o que é verdade é que as
avaliações que são feitas neste estudo relativamente à Câmara Municipal de Castelo Branco, são
avaliações positivas. Eu diria mesmo: muito positivas. E serem avaliações muito significativas não significa
que nós não saibamos aquilo que é a nossa capacidade de concretização e aquilo que nós estamos a
concretizar. Eu valorizo, sobretudo, este estudo porque não se prende com mesquinhices como costumo
—
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dizer de vez em quando

—,

não se prende com coisas pequenas mas faz uma avaliação estrutural e de

toda a governação e esse é o valor que eu dou de principal ao estudo. Nós já sabíamos que tínhamos uma
capacidade de concretização muito grande, já sabiamos que tinhamos uma capacidade de intervenção e
de influenciar o desenvolvimento do concelho e da região, de sobremaneira, muito forte, valorizando,
sobre tudo essa nossa capacidade e isso, este estudo, vem também evidenciar, Mas vem evidenciar
também que em alguns aspetos em que alguns, muitas vezes, procuram denegrir a governação desta
Câmara Municipal, nomeadamente a transparência e os aspetos que fazem a ligação da Câmara
Municipal aos seus munícipes, está evidenciado, nesse estudo, como positivo. Evidentemente que é uma
honra para nós que um estudo venha a confirmar aquilo que nós já sabiamos e que viemos dizendo ao
longo dos anos. E mais. Dizer que, aliás volto a dizer que valorizo esse estudo, precisamente por aquilo
que é afirmado relativamente à Câmara de Castelo Branco, desvalorizando eu, apesar de ser positivo, os
rankings dessas coisas. Porque os rankings são o que são, valem o que valem, mas é uma avaliação que

é efetivamente positiva. E isso também toca aqui noutro aspeto de outra intervenção do Senhor VicePresidente da Câmara que tem a ver com o Hospital Amato Lusitano. Mais do que uma questão pessoal, é
uma questão de liderança desta Câmara Municipal, porque seria muito fácil à autarquia não intervir em
áreas que até nem são da sua competência direta... Seria muito fácil à Câmara Municipal dizer que não
intervinha numa área que beneficia munícipes que não são do concelho, mas nós interviemos, tivemos
essa vontade, definimo-la como prioritária e sobretudo tivemos a capacidade de o fazer mostrando, desta
forma, àqueles que enchem a boca com a palavra liderança que o nosso conceito de liderança é diferente
do deles. E o nosso conceito de liderança mede-se por termos a capacidade de intervir e que essa
capacidade de intervir vai além do nosso concelho, inclusivamente. E mais, essa intervenção, como eu já
tive oportunidade de explicar, não é num sentido meramente direto, de intervir em beneficio diretamente
das pessoas, é também uma intervenção que se enquadra num pensamento estratégico que visa
beneficiar e reforçar o Hospital Amato Lusitano e a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. E temo-lo,
felizmente, conseguido, porque além da intervenção que nós fizemos na requalificação e ampliação da
‘urgéncia’, ela foi seguida de outras intervenções, que não fizemos diretamente, mas que apoiamos a ULS
no hospital, enquadrou-se também naquilo que tem sido a nossa luta para o reforço da ULS e do hospital e
que sobretudo se consubstancia agora com um investimento de três milhões e meio numas novas
instalações para albergar a ‘consulta externa’ e o hospital de dia’... ‘Consulta externa’, algo que é
infelizmente uma necessidade daquele hospital há muitos em muitos anos e que só agora se concretiza.
• Isto também significa que estivemos atentos quando foi o inicio deste quadro comunitário, que
influenciamos os decisores no tempo certo para não perdermos esta oportunidade de não perdermos este
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quadro comunitário e que demos passos, também nós, no sentido de reforçar essa pressão que foi feita
para que as coisas se concretizassem. Infelizmente podia se ter concretizado até muito antes, ainda no
quadro comunitário anterior, mas alguns, aí, nessa situação, nada disseram e nada influenciaram e nada
mostraram quando tiveram oportunidade de liderar alguma coisa

—

apenas lideraram o ter-se perdido

grandes e estruturantes investimentos para o hospital. Depois, dizer que o Natal Branco é mais um passo
no caminho que efetivamente nós fizemos. E recordo-me perfeitamente que nós tomámos posse em, salvo
erro, no dia 20 ou 21 de outubro de 2013 e passados quinze dias tive a iniciativa de chamar o presidente
da ACICB, na altura o Senhor Arquiteto Adelino Minhós, para lhe dizer que tinhamos que fazer algo, já,
naquele natal, que dinamize a nossa cidade, o centro e que vá ao encontro também do comércio local e
como queriamos que as coisas fossem feitas em favor do comércio local, chamámos aquela associação
para que pudesse influenciar e participar na organização dessa dinâmica que queríamos criar, E essa
dinâmica tem vindo a fazer o seu caminho! Tem vindo a ser melhorada, ano após ano e nós sabíamos que
era assim que se fazem as coisas. E felizmente, este ano demos mais um passo muito grande, nesta
dinâmica do natal, Nós não o fazemos, como muitas vezes se faz por esse país fora, uma grande
comunicação com um grande vazio na concretização. Nós gostamos de fazer as coisas com
sustentabilidade, com um principio que é aquilo que vamos dizendo e que o povo diz ‘o caminho faz-se
—

—

caminhando’ e demos um passo muito importante neste ano. Acho que estão de parabéns todos os que se
envolveram na organização, no trabalho... Estão de parabéns porque também compreenderam os
objetivos que estavam inerentes a este Natal Branco... Mais uma vez demonstrámos que não nos
limitamos a tocar um determinado tema ou determinada política... Fizemos o Natal Branco, abrangendo as
diversas áreas, desde a economia, a área social, a área cultural... Gostava de referir aqui, de dar um
relevo muito grande aquele que foi um espetáculo que tivemos no primeiro fim-de-semana do Natal
Branco, no Cine-Teatro que foi o Ballet Russo... O Cine-Teatro estava cheio de pessoas que vieram de
propósito até Castelo Branco para assistir a esse espetáculo e que também se envolveram e passaram
pelo Natal Branco... Portanto, também envolvemos no Natal Branco, para além da economia, para além
da área social, a cultura, as nossas associações... Foi mais uma demonstração de que, aquilo que temos
feito em prol da dinamização da nossa comunidade e do concelho... Aquilo que temos feito para o reforço
associativo no concelho de Castelo Branco, dá resultados e está a dar resultados e o Natal Branco foi
mais uma demonstração... E eu gostava de lembrar também outra demonstração que foi aquilo que
fizemos durante o mês de agosto, aqui no centro da cidade, com todas as associações do concelho. E
mais uma vez mostrámos que na verdade o caminho que estamos a fazer, em termos estratégicos, para o
concelho de Castelo Branco, está a reforçar a comunidade da cidade e de todo o concelho... Até porque
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i há outro aspeto que nunca esquecemos e temos demonstrado a capacidade de o realizar que é o objetivo
da coesão territorial, investindo consideravelmente nas nossas freguesias. E aqui, até gostava de tocar
naquilo que foi a afirmação do Senhor Vereador Carlos Almeida, porque a Praça, na verdade, sempre foi
outro dos nossos objetivos. Nós não nos prendemos é aos problemas, quando os há... Aquilo que nos
prende, efetivamente, é fazermos também um caminho e demonstrar que, ao longo dos últimos anos, nós
temos feito muitas dinamizações nos nossos mercados, Mais, temos olhado pelos nossos mercados de
forma diferente... E mais, estava a falar daquilo que são as nossas freguesias e recordo aqui o
investimento considerável que fizemos, totalmente do orçamento da Câmara Municipal de Castelo Branco,
que foi a requalificação da Praça de Alcains, que também demonstra a nossa aposta no comércio
tradicional, nos nossos produtos locais, na dinamização dessas nossas praças, que temo-lo feito e,
• felizmente, a Praça de Alcains, quem a visita pode ver e até aqueles que não a visitam podem ver
perfeitamente na internet, a dinâmica que tem tido. Evidentemente que nem tudo é perfeito, nem tudo está
cem por cento bem, mas o que é verdade é que temos demonstrado que a dinamização das nossas
• praças tradicionais tem sido uma aposta forte deste Executivo e que o temos conseguido. O Natal Branco
foi mais um passo que também foi ao encontro dessa dinamização das praças, não nos prendemos
naquilo que é a falta ou um vidro partido, preocupa-nos, sobretudo, aquilo que são os aspetos estruturais e
de crescimento da atividade nessas infraestruturas. Até porque acompanho de perto toda essa dinâmica e
até porque não fiquei, nos últimos dias, aqui no Natal Branco, só em Castelo Branco. Ainda, no sábado
passado, às oito e meia da manhã, pude, felizmente estar na Praça de Alcains, verificar toda a dinâmica
que ali está a acontecer e desejar as boas festas ao comerciantes que ali estão e é, na verdade, a
demonstração que nós estamos a fazer as coisas bem feitas, porque percebemos aquilo que tínhamos
que fazer e percebemos hoje, que tivemos a capacidade da concretização. Por fim, dois esclarecimentos.
Evidentemente que nós também não estamos contentes com aquilo que aconteceu nas instalações da
AEBB (Associação Empresarial da Beira Baixa). Tomáramos nós ter a capacidade de impedir aquele
investimento, O que é verdade é que as instalações não são da Câmara Municipal, são da AEBB... O que
é verdade é que a AEBB teve essa vontade de permitir essa instalação... Não esqueçamos que
representa um recurso financeiro para a AEBB e que representa uma renda de cerca de dez mil euros por
més. E, portanto, qualquer intervenção da Câmara Municipal, qualquer vontade de impedir esta
concretização, tinha que ter em conta esses valores. E, na verdade, são valores, julgamos nós, que a
Câmara Municipal não pode intervir nesse aspeto. Até porque a decisão da AEBB foi uma decisão, não só
da direção, foi uma decisão que foi apresentada pela Direção à Assembleia Geral, onde foi votada
favoravelmente esta concretização. E, portanto, das duas uma: ou socorríamo-nos de algum meio que não
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fosse legal, para impedir esta grande superfície chinesa, ou tinhamos que suportar nôs os custos inerentes
a esta instalação, suprindo os valores que a AEBB deixasse de receber. E, portanto, eram valores
consideráveis para aquilo que era o objetivo e para aquilo que é, o que está a acontecer naquelas
instalações que acontece, provavelmente, uma vez, se calhar por ano, ou uma vez de quatro em quatro
anos, quando há lá a apresentação do candidato do Partido Socialista. E por fim, dizer que se a Câmara
eventualmente criasse um fundo destinado ao comércio, não poderia limitar o fundo a qualquer empresário
que estivesse na nossa cidade. E não poderia limitar até, inclusivamente, um comerciante estrangeiro,
fosse de que nacionalidade fosse e que tivesse a sua atividade em Castelo Branco, que não recorresse a
este fundo. Agradeço à Senhora Vereadora, que esclareceu o Senhor Vereador, que na verdade existem
fundos comunitários do ‘2020’, destinados aos empresários onde podem socorrer-se. Dizer que é muito
simples fazer-se estas propostas... Nôs fazemos propostas, sempre: diminuir ou devolver o IRS ás
pessoas; diminuir o Ml; e, depois, criar fundos para distribuir pelo comércio... Isso é sempre muito fácil,
porque é sempre fácil dar, agora... É preciso dizer-se, também, as opções e a complementaridade daquilo
que é a outra face da moeda dessas opções e eu nunca as ‘ouço’. Por fim, dizer, que na verdade o ISQ
participou e participa naquilo que foi apresentado em março. O envolvimento do ISQ demonstra sobretudo
uma capacidade de concretização, agora o Presidente da Câmara, com o respeito que tem demonstrado
sempre pelos nossos empresários, não interfere, até porque não divulga aquilo que é o concreto da
atividade das empresas, a não ser que seja autorizado e eu não tenho essa autorização, até porque, esta
atividade, cada vez que a visitamos, é nos recordado a necessidade de um sigilo muito grande,
relativamente áquilo que se passa dentro das instalações da empresa. Termino, assim, a minha
intervenção, dizendo que as intervenções dos Senhores Vereadores foram muito positivas que,
complementando, demostram na verdade, em termos estruturais, em termos verdadeiramente globais e de
uma avaliação em termos gerais, diria mesmo assim, a Câmara Municipal de Castelo Branco, ao final de
um ano de mandato, continua a mostrar a sua capacidade de concretizar a sua estratégia de
desenvolvimento que tem sido, efetivamente, uma estratégia de desenvolvimento positiva e que o trabalho
que estamos a fazer é muito positivo. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Senhor Presidente, se me permite, eu iria
fazer uso da palavra, face às intervenções que tiveram lugar... E iria fazer uso da palavra para dar trés
notas, uma primeira de clarificação, uma segunda de constatação e uma terceira de esclarecimento, No
que diz respeito á questão da clarificação e tem a ver com a intervenção da Senhora Vereadora Cláudia
—

Domingues

—‘

que não se recorda de propostas concretas que eu tenha apresentado no que diz respeito à

Praça. Senhor Vereadora Cláudia Domingues, com certeza que não é obrigada, era o que mais faltava,
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não faz parte das suas obrigações, nem dos seus deveres, estar atenta às minhas conferências de
imprensa e áquilo que eu digo nas conferências de imprensa, nem tampouco ler aquilo que eu vou
escrevendo,. Já tenho alguma dificuldade é que, eventualmente, não se recorde pelo menos de uma
intervenção que eu tive aqui em reunião, até publica, do Executivo, no que diz respeito á Praça. E,
efetivamente, muito antes de até ser Vereador na Câmara Municipal, estando na condição de Presidente
da Comissão Politica Concelhia, eu já tinha feito algumas visitas à Praça, tive a oportunidade de fazer uma
conferência de imprensa onde apresentei propostas muito concretas que depois repliquei em artigos de
opinião e que, inclusivamente, ai sim, também trouxe aqui à reunião de Executivo. E, portanto, não foi de
uma forma abrangente, isotérica, foi de forma muito concreta que eu apresentei um conjunto de propostas
para fazer face a problemas de quem lá trabalha e que me foram relatados de viva voz pelos próprios. No
que diz respeito à constatação, eu também conheço o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos

] que foi apresentado em Portalegre, Tive o cuidado, não de o ler na integra, mas de ler uma boa parte
deste estudo. Poderia, eventualmente, até utilizar como estratégia, até a dada altura, citar os próprios
autores do estudo porque eles levantam um conjunto de dúvidas metodológicas

—

como pessoas sérias

que são, como investigadores que são—, porque optam por uma determinada opção metodológica, mas se
eventualmente tivessem optado por outras

—

e eles próprios assumem isso, que seria legitimo

—,

eventualmente os resultados até poderiam ser completamente diferentes. Mas não é esse o ponto, não é
essa a ênfase que eu coloco, aquilo que eu vos quero dizer, relativamente a este estudo, são duas coisas:
a primeira é que efetivamente para nós, a oposição, quando Castelo Branco aparece bem posicionada,
também é motivo de satisfação. Isto que fique bem claro, porque significa que estamos a ir ao encontro
dos ensejos dos albicastrenses, significa que estamos a melhorar a qualidade de vida daqueles que cá
vivem, significa que estamos a ter capacidade de atrair e fixar pessoas, que é esse o nosso mote principal.
Agora, o que eu também não deixo de constatar, por uma questão também de seriedade
ponto de vista intelectual

—

—

até sobre um

é que quando os estudos nos são favoráveis, são todos muito sérios: é tudo

muito rigoroso, tudo muito académico, ‘isto é fantástico’. Quando os estudos deixam de ser menos
favoráveis, então, quem os utiliza está a apoucar, está a denegrir Castelo Branco. E, portanto, olhem,
aquilo que eu vos deixava como conselho era o seguinte: não coloquem muitos adjetivos porque é o
primeiro ano, para não acontecer aquilo que vos aconteceu com a Bloom Consulting Internacional que em
2014 era a coisa mais fantástica do mundo, era a última ‘coca-cola’ do deserto e, depois, em 2017 já era
uma grande chatice, aquilo já não prestava para nada, porque efetivamente não tinha qualquer tipo de
interesse, sobre um ponto de vista da investigação, porque eram só pesquisas na internei. Portanto,
alguma moderação, mas sobretudo também haja coerência... Quer dizer, os estudos quando são feitos
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com base do INE, na Pordata, são também eles estudos válidos. Finalmente, um esclarecimento. Ó
Senhor Presidente, criar um fundo, não é dar! Criar um fundo é investir, que é uma coisa completamente
diferente e, portanto, existem estruturas associadas à Câmara que têm um custo muito significaUvo na sua
manutenção e vocês continuam a fazé-lo. Portanto, a questão do comércio é uma questão que nos
preocupa de sobremaneira, a instalação destas superfícies, preocupa-nos de sobremaneira porque no
médio prazo, insisto, vão

pôr

em causa muitos postos de trabalho nesta cidade e vão, eventualmente, pôr

também em causa muitos negócios nesta cidade. A Câmara Municipal fez aquilo que foi mais fácil, mas
poderia, eventualmente, equacionar outras possibilidades. Eu não sei se a Câmara teria possibilidades ou
não de pagar dez mil euros de renda... Obviamente que não! Agora, a minha pergunta é esta: as
instalações da Associação Comercial da Beira Baixa em Castelo Branco, são ou não são uma mais-valia
para a nossa cidade? Então, se elas são uma mais-valia
óbvia

—,

—

e eu acho que a resposta por parte de todos é

nestas circunstâncias, valeria a pena a Cãmara Municipal equacionar a possibilidade de muitos

eventos, ou alguns eventos, poderem-se realizar naquelas instalações e, em vez de se andarem a alugar
tendas a privados, alugar aqueles espaços e desta forma, a Associação Comercial da Beira Baixa, poderia
ver contornado o problema das dificuldades financeiras com que neste momento se confronta. E, portanto,
esta era uma forma indireta de tentar viabilizar a associação comercial e evitar que surgisse um negócio
que não é concorrencial... Porque o negócio chinês é um negócio que tem apoios estatais por detrás e,
por isso, não está em pé de igualdade com o nosso comércio local. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: ‘Vamos lá ver, Senhor Vereador, mais uma vez... Quero-lhe só dizer o
seguinte. Primeiro, o Senhor pode ter falado muito sobre a Praça, mas não fez grandes propostas... A
única coisa que levanta, como lhe disse à bocado é: ou uma janela que tem o vidro partido, ou o ar
condicionado que está avariado que aquilo nunca teve ar condicionado, inclusivamente e esse tipo de
—

—

intervenções, que são habituais, da sua parte. E, depois, nas suas intervenções sobre a Praça esquecesse
de toda a dinâmica que tem sido criada, ao longo do tempo, na Praça de Castelo Branco... Esquecesse
que, de tempos em tempos, levamos associações de Castelo Branco a dinamizar a Praça... Esquecesse
que, de tempos em tempos... Inclusivamente, recordo-me de um concerto que assisti, no meio do
mandato passado, que foi um excelente concerto, por parte do coro do Conservatório Regional de Castelo
Branco... Esquecesse de tudo aquilo que tem sido feito pela dinâmica da Praça... Esquecesse da
iluminação de natal que tem sido melhorada ao longo dos anos... Esquece tudo aquilo que tem sido feito
pela Praça, em si. A Praça teve uma requalificação, não há tantos anos como tudo isso. Evidentemente
que a opção tomada, em termos de requalificação, poderá não ter sido a melhor ou a mais adequado ao
tempo deste ano... Evidentemente que a Praça tem algumas dificuldades jâ estruturais e não do tempo de
Ata
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hoje, mas o Senhor Vereador esquecesse, nas suas intervenções, de tudo aquilo que nós temos feito pela
Praça e na Praça. Aliás, mais do que ninguém, temos demonstrado a nossa sensibilidade porque se
formos ver até aquilo que acontece pela realidade das praças, por esse país fora, vai-se ver o que se lá
passa e, se calhar, a nossa está melhor, relativamente a essas que por ai existem. Depois, dizer o
seguinte. Evidentemente que o espaço da AEBB era importante. Mas quero-lhe dizer o seguinte: mais uma
vez diz que muitos eventos da Cãmara Municipal podem á ser feitos... Então diga-nos quais? Quer que
passemos o Natal Branco para a AEBB? Quer que façamos o quê...? Aquele espaço tem sido dinamizado
é com coisas que a Câmara tem apoiado, nomeadamente, recordo que a última foi a i9agri (Feira de
Inovação Agroalimentar), quando a Câmara fez um grande investimento. Portanto, o problema é que l
aquela realidade apenas com os eventos da Câmara, mesmo assim não tinha até agora uma taxa de
utilização conveniente que pudéssemos dizer que o valor investido para a não concretização da grande
superticie chinesa

—

a taxa de ocupação

—

era justificação para a concretização deste investimento.

Sejamos sérios e fale-se das coisas no concreto... Não basta dizer palavras vagas, dizer ‘os eventos’...
Pois, aquele espaço tem sido dinamizado apenas com eventos da Câmara Municipal de Castelo Branco...?
Mas aquilo é uma infraestrutura de uma associação empresarial...! É uma estrutura que foi o objetivo das
empresas e pelas empresas...! Portanto, sejamos sérios nestas coisas...! O fundo que o Senhor propõe,
se for um fundo que cumpra as regras legais, como já lhe disse, sairá daquele que é o Orçamento da
Câmara Municipal. E aquilo que eu disse, quando utilizei a palavra ‘dar’
prol das empresas é um investimento

—

—

eu sei bem que um fundo em

eu referi-me às vossas opções, que é sempre pelo mais fácil e

nunca dizendo qual é o outro lado da moeda...! Isso é fácil...! A palavra ‘dar’ é uma palavra simpática que
carateriza as vossas opções, naquilo que é a gestão desta Câmara Municipal, não carateriza o fundo. E,
volto a dizer, se fossemos fazer um fundo em prol do comércio, por exemplo, não podiamos impedir que
uma loja chinesa de Castelo Branco viesse a esse fundo

—

para lhe ser mais concreto e lhe explicar. E

nós, quando fazemos propostas, devemos pensar nestas questões todas... E devemos saber como são as
coisas, na realidade e não termos apenas a preocupação de ficar só na demagogia, de ficar só nas
propostas fáceis de fazer, temos que evidenciar as nossas opções, as opções reais e aquilo que é a boa e
a gestão de uma Câmara Municipal de Castelo Branco, que o Senhor esquece, permanentemente, apenas
para parecer simpático e para fazer as tais suas propostas demagógicas que não têm o concreto das
dificuldades da gestão e da concretização.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II

—

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
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Ponto 1—APROVAÇÃO DEATAS
Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinária do dia 7 de dezembro
(Ata n,° 29) e extraordinária do dia 14 de dezembro (Ata n.° 30) que, postas a votação, foram aprovadas
por unanimidade.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Se me permitem, relativamente à Ata n.°
29, eu queda fazer aqui uma pequenina retificação, que seguramente foi um lapso... Quando eu
apresentei o voto de pesar em memória do Professor Joaquim Martins e quando eu fiz alusão ao aspeto
pedagogo dele, eu não referi que tinha sido aluno dele, porque eu, efetivamente, nunca fui aluno dele.
Aquilo que eu fiz foi alusão ao serviço que ele tinha prestado e à forma como ele tinha marcado, enquanto
professor, toda uma geração de alunos.”
O Senhor Presidente: “Quem foi aluno dele fui eu... Fui eu que disse isso. Depois emenda-se e envia-se
a ata novamente.”
Ponto 2— OBRAS MUNICIPAIS
Duaar Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Substituição de Depósitos Caução por Garantia
—

Bancária
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5780, de 17/12/2018, da Unidade Financeira e do
Património, referente a um requerimento da empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda,

exarado nos termos do artigo 294.° do Código dos Contratos Públicos (CCP), para substituição dos

depósitos caução, promovidos no âmbito da empreitada de Construção de Um Pavilhão Industrial, por
garantia bancária. Os depósitos caução n.as 11864, de 03/10/2018 e 10236, de 20/11/2018,
respetivamente, nos valores de €401,75 e € 1.124,33, foram emitidos pela Caixa Geral de Depósitos, nos
termos do artigo 353.° do CCP e são referentes a 5% do montante dos autos n.°s 1 e 2. A garantia
bancária, apresentada para substituição, tem n.° 2542.002151.793, está datada de 07/12/2018, foi feita
pelo valor de €51.241,89, foi emitida pela Caixa Geral de Depósitos e é referente a 5% do montante do
contrato. Da informação consta, ainda, o seguinte parecer dos serviços: “nos termos do artigo 294.° do
CCP, não se vê inconveniente em ser autorizada a substituição dos depósitos caução no percentual de
5% dos autos n.°s 1 e 2, pela garantia bancária no percentual de 5% do contrato, uma vez que não resulta
uma diminuição das garantias para o Municipio.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 294.° do Código dos Contratos
Públicos (CCP), no âmbito da empreitada de Construção de Um Pavilhão Industrial e a requerimento da
Ata n.° 31/2018, de 21 de Dezembro
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empresa Duafar Construção Civil e Obras Públicas, Lda, autorizar a substituição dos depósitos caução,
—

n.°s 11864, de 03/10/2018 e 10236, de 20/11/2018, respetivamente, nos valores de € 401,75, € 1.124,33,
emitidos pela Caixa Geral de Depósitos, nos termos do artigo 353.° do CCP, referentes a 5% dos autos
n.°s 1 e 2, pela garantia bancária n.° 2542.002151.793, datada de 07/12/2018, feita pelo valor de €
51.241,89 e emitida pela Caixa Geral de Depósitos, referente a 5% do montante do contrato.
Ponto 3

—

ÁR DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANco

Reserva de Lotes
3.1. Lote 7. Dinefer, SA
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5878, de 20/1212018, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa Dinefer, SA, sedeada em Castelo
Branco, (NIF 502021934; CAE: 33200), para reserva de um lote da Área de Localização Empresarial de
Castelo Branco (ALECB). É parecer do signatário que nada obsta a que o Senhor Presidente da Câmara
Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea h) do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.°
75/2013, de l2de setembro: a) autorize a reserva do Lote n.° 7 da ALECB (com 5.166,85 m2), a favor da
empresa Dinefer, SA, destinado à ampliação da instalação da nova unidade industrial para a conceção e
fabrico e meios de controlo de cablagens auto; b) conceda ao requerente um prazo de 120 dias, para
apresentação do processo de licenciamento das instalações a edificar; c) estabeleça, como cláusula de
salvaguarda, que o incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada,”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a reserva do Lote n.° 7 da ALECB (com
5.166,85 m2), a favor da empresa Dinefer, SA, destinado à ampliação da instalação da nova unidade
industrial para a conceção e fabrico e meios de controlo de cablagens auto, conceder-lhe um prazo de 120
dias para apresentação do processo de licenciamento das instalações a edificar e estabelecer, como
cláusula de salvaguarda, que o incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada.
3.2. Lotes 29 e 30. Albi-Molduras, Unipessoal, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação a informação n.° 5706, de 13/12/2018, do Senhor
Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa Albi-Molduras,
Unipessoal, Lda, sedeada em Castelo Branco, (NIF 503524999; CAE: 32996), para reserva de dois lotes
da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB). É parecer do signatário que nada obsta a
que o Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alinea h)
do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: a) autorize a reserva dos Lotes n,°s 29 e 30 da
Ata n.° 31/2018, de 21 de Dezembro
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ALECB (com 2.493,00 m2 e 2.662,00 m2, respetivamente), a favor de empresa Albi-Molduras, Unipessoal,
Lda, destinados à instalação de uma unidade de fabricação de molduras; b) conceda ao requerente um
prazo de 120 dias, para apresentação do processo de licenciamento das instalações a edificar; c) autorize
que a Câmara Municipal desenvolva os procedimentos com vista à anexação dos lotes em causa e
informe o requerente que, sobre ele, irão recair os custos relacionados com essa anexação, em sede de
escritura de compra e venda dos mesmos; d) estabeleça, como cláusula de salvaguarda, que o
incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a reserva dos Lotes n.°s 29 e 30 da ALECB
(com 2493,00 m2 e 2.662,00 m2, respetivamente), a favor de empresa Albi-Molduras, Unipessoal, Lda,
destinados à instalação de uma unidade de fabricação de molduras, conceder-lhe um prazo de 120 dias
para apresentação do processo de licenciamento das instalações a edificar, autorizar que a Câmara
Municipal desenvolva os procedimentos com vista à anexação dos lotes em causa e informe o requerente
que, sobre ele, irão recair os custos relacionados com essa anexação, em sede de escritura de compra e
venda dos mesmos e estabelecer, como cláusula de salvaguarda, que o incumphmento daquele prazo
determina a revogação da reserva efetuada.
3.3. Lote 56. Chioratto, Moraes & Morlilas, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação a informação nY 5708, de 13/12/2018, do Senhor
Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa Chioratto, Moraes &
Monhas, Lda, sedeada em Castelo Branco, (NIF 515002410; CAE: 27122), para reserva de um lote da
Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB). É parecer do signatário que nada obsta a que
o Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alinea h) do n.°
2 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: a) autorize a reserva do Lote n.° 56 da ALECB (com
4,001,55 m2), a favor da empresa Chioratto, Moraes & Morillas, Lda, desfinado à instalação de uma
unidade de fabricação e comercialização de soluções para sistemas de saneamento e outras atividades
industriais; b) conceda ao requerente um prazo de 120 dias, para apresentação do processo de
licenciamento das instalações a edificar; c) estabeleça, como cláusula de salvaguarda, que o incumprimento
daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a reserva do Lote n.° 56 da ALECB (com
i

4.001,55 m2), a favor da empresa Chioratto, Moraes & Morillas, Lda, destinado à instalação de uma
unidade de fabricação e comercialização de soluções para sistemas de saneamento e outras atividades
industriais, conceder-lhe um prazo de 120 dias para apresentação do processo de licenciamento das
Ata n.° 31/2018, de 21 de Dezembro
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instalações a edificar e estabelecer, como cláusula de salvaguarda, que o incumprimento daquele prazo
determina a revogação da reserva efetuada,
3.4. Lotes 163 e 164. Madeiaze— Comércio de Madeiras & Derivados, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação a informação n.° 5707, de 13/1212018, do Senhor
Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa Madeiaze

—

Comércio

de Madeiras & Derivados, Lda, sedeada em Caldas da Rainha Almoster, (NIF 504732447; CAE: 46731),
—

para reserva de dois lotes da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB). É parecer do
signatário que nada obsta a que o Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que
lhe é conferida pela alinea h) do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: a) autorize a
reserva dos Lotes nYs 163 e 164 daALECB (com 1.341,10 m2 e 1.341,10 m2, respetivamente), a favor de
empresa Madeiaze

—

Comércio de Madeiras & Derivados, Lda, destinados à armazenagem e

comercialização de madeiras e derivados; b) conceda ao requerente um prazo de 120 dias, para
apresentação do processo de licenciamento das instalações a edificar; c) autorize que a Câmara Municipal
desenvolva os procedimentos com vista á anexação dos lotes em causa e informe o requerente que, sobre
ele, irão recair os custos relacionados com essa anexação, em sede de escritura de compra e venda dos
mesmos; d) estabeleça, como cláusula de salvaguarda, que o incumprimento daquele prazo determina a
revogação da reserva efetuada.”
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a reserva dos Lotes n.°s 163 e 164 da
ALECB (com 1.341,10 m2 e 1.341,10 m2, respetivamente), a favor de empresa Madeiaze

—

Comércio de

Madeiras & Derivados, Lda, destinados á armazenagem e comercialização de madeiras e derivados,
conceder-lhe um prazo de 120 dias para apresentação do processo de licenciamento das instalações a
edificar, autorizar que a Cãmara Municipal desenvolva os procedimentos com vista à anexação dos lotes
em causa e informe o requerente que, sobre ele, irão recair os custos relacionados com essa anexação,
em sede de escritura de compra e venda dos mesmos e estabelecer, como cláusula de salvaguarda, que o
incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada.
3.5. Lotes 196, 197 e 198. Hey Natural, Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação a informação nY 5709, de 13/12/2018, do Senhor
Vereador Jorge Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa Hey Natural, Lda,
sedeada em Castelo Branco, (NIF 515122955; CAE: 10860), para reserva de três lotes da Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB). É parecer do signatário que nada obsta a que o
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Senhor Presidente da Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea h) do n.° 2
do artigo 35.° da Lei n.° 75/20131 de 12 de setembro: a) autorize a reserva dos Lotes n.°s 196, 197 e 198 da
ALECB (com 1.389,09 m2, 1.389,09 m2 e 3,218,99 m2, respetivamente), a favor de empresa Hey Natural,
Lda, destinados à instalação de uma unidade industrial de fabricação de produtos alimentares lácteos; b)
—

conceda ao requerente um prazo de 120 dias, para apresentação do processo de licenciamento das
instalações a edificar; c) autorize que a Câmara Municipal desenvolva os procedimentos com vista à
anexação dos lotes em causa e informe o requerente que, sobre ele, irão recair os custos relacionados
com essa anexação, em sede de escritura de compra e venda dos mesmos; d) estabeleça, como cláusula
de salvaguarda, que o incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a reserva dos Lotes n.°s 196, 197 e 198 da
ALECB (com 1.389,09 m2, 1.389,09 m2 e 3.218,99 m2, respetivamente), a favor de empresa Hey Natural,
Lda, destinados à instalação de uma unidade industrial de fabricação de produtos alimentares

—

lácteos,

conceder-lhe um prazo de 120 dias para apresentação do processo de licenciamento das instalações a
edificar, autorizar que a Câmara Municipal desenvolva os procedimentos com vista à anexação dos lotes
em causa e informe o requerente que, sobre ele, irão recair os custos relacionados com essa anexação,
em sede de escritura de compra e venda dos mesmos e estabelecer, como cláusula de salvaguarda, que o
incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada.
Ponto 4—URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

4.1. Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco. Revogação de Deliberação da
Câmara Municipal de 16111/2018 (Ponto 5.1. Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo
Branco, da Ordem de Trabalhos)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5637 de 11/12/2018, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, propondo a revogação da deliberação da Câmara Municipal, de 16/11/2018, tomada
sob o Ponto 5.1. Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco, da ordem de trabalhos. Da
informação consta ao seguinte esclarecimento: “Na sequência da informação n.° 5066, de 08/11/2018, da
DUOP/DTO, a Câmara Municipal deliberou na sua reunião pública do Órgão Executivo, realizada em 16
de novembro de 2018, proceder à Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco (PDMCB). Ao
preparar o processo para publicação no Diário da República, através do Sistema de Submissão
Automática para publicação e depósito de Instrumentos de Gestão Territorial (SSAIGT), verificou-se que a
remissão relativa á norma transitória que permite fundamentar a revisão do PDM com recurso ao Relatório
de Avaliação da execução do PDM (em alternativa ao Relatório de Estado do Ordenamento do Território)
Ata n.° 31/2018, de 21 de Dezembro
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foi fundamentada no regime transitório do n.° 3 do artigo

21.0

da Portaria n.° 277/2015, de 10 de setembr

quando devia ter sido fundamentada na disposição transitória do n.° 2 do artigo 202.° do Decreto-Lei n.°
80/2015, de 14 de maio. Face a esta inexatidão, propõe-se que seja revogada a deliberação tomada na
reunião pública do Õrgão Executivo, realizada em 16 de novembro de 2018, relativa à Revisão do Plano
Diretor Municipal de Castelo Branco.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação da Câmara Municipal de
16/11/2018, sob o Ponto 5.1. Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco, da Ordem de
Trabalhos, que autorizava a revisão daquele Plano Diretor Municipal, por motivo da mesma estar mal
fundamentada.
4.2. Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco. Proposta
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5640, de 11/12/2018, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, relativa à Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco. Da informação
consta o seguinte texto: 1. Introdução. O Plano Diretor Municipal de Castelo Branco (PDMCB) entrou em
vigor através da publicação Resolução de Conselho de Ministros n.° 66/94, de 16 de junho de 1994,
publicada no Diário da República, II Série B, n.° 185, de 11 de agosto de 1994, tendo-se registado até á
presente data as seguintes alterações/situações: 1 •8 Alteração publicada no Diário da República, 1 Série B,
n.° 35, de 11 de fevereiro de 2002 (RCM n.° 30-N2002)

-

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. 2.8 Alteração publicada no Diário República,
li Série, n.° 100, 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 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 artigo 39.° e da alinea a) do n.° 1 do
-

artigo 40.° do Regulamento do PDM, pelo prazo de três anos.

3•8

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

Drdenamento e Condicionantes para criar o perimetro urbano da Sapateira.

4a

Alteração do PDM

publicada através do Diário da República, 2. série, n.° 212, de 31 de outubro de 2008— altera os artigos
52°, 57.° e 59,° do Regulamento, para corrigir estas normas no que respeita à pecuária. 53 Alteração do
PDM publicada através do Diário da República, 2.8 série n.° 24, de 20 de dezembro de 2010 Altera o
-

artigo 63.° 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
Ata n.° 31/2018, de 21 de Dezembro
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Exploração da Pedreira Couto da Travanca N.° 2, da empresa Lena

—

Construções, SA. 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. 6,8 Alteração do PDM publicada através do Diário da República, 2.
série, nY 236, de 12 de dezembro de 2011

—

allera os artigos 31° e 35.° do Regulamento, por forma a

resolver as incompatibilidades existentes entre os artigos 33.° e 35.° 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 Recuperar’.

78

Alteração do PDM publicada através do Diário da República, 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, com o objetivo de cessar as servidões criadas pelos espaços canais
destinados a itinerários propostos. 8.8 Alteração do PDM publicada através do Diário da República, 2Y
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
artigo 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 artigo 121.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial

—

Decreto-Lei n.°

80/2015, de 14 de maio. Desde a entrada em vigor do PDMCB, o quadro juridico que enquadra os
processos de elaboração, revisão e alteração dos Planas Diretores Municipais bem como o quadro juridico
em matéria de ambiente (Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Avaliação Ambiental
Estratégica, Ruido, 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 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, 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 estatistícos 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
Ata n.° 31/2018, de 21 de Dezembro
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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 (LBPPSOTU), o Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de
maio que aprova o novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), o DecretoRegulamentar 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 principios 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.° 14212016 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 Câmara Municipal dispõe de cartografia à escala 1:25000,
i

elaborada por uma entidade oficial, o Centro de Informação Geoespacial do Exército (ClGeoE), à data de
março de 2016; Considerando que a informação foi fornecida pelo CIGeoE no sistema de coordenadas
PT-TMO6/ETRS89 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 alinea a), n.° 2 do
artigo 3°, estabelecem que a cartografia a utilizar nos planos diretores municipais deve obedecer ao
critério minimo 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 alinea 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 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 altemativa ao Relatório de Estado do Ordenamento do Território,
elaborado nos termos do artigo 1899 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 na disposição transitória do n.° 2 do artigo 202.° do DecretoLei nY 80/2015, de 14 de maio; 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
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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

189.0

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 Agricola Nacional, designadamente, de acordo com o DecretoLei 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 Ruído, cumprindo as
diretrizes do Decreto-lei n.° 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral de Ruido; 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. Série B, n.° 185, de 11 de agosto de 1994 com as
sucessivas alterações que sobre o mesmo incidiram (das quais se destaca a 8a Alteração publicada
através do Diário da República, 2. Série, n.0 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 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 1440km2. b) Definir, para efeitos do n,° 3 do artigo 76.°, a
oportunidade e os termos de referência que fundamentam a Revisão do Plano: A oportunidade da Revisão
do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco decorre da necessidade de adequação á evolução das
condições ambientais, económicas, sociais e culturais, que determinaram a elaboração da revisão do
plano bem como à necessidade de adequação do plano ao novo quadro 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 objeüvos gerais definir o modelo de
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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 á 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; Procederá 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 principios de sustentabilidade que promovam a proteção dos valores e dos recursos
naturais, dos recursos hídricos, culturais, agrícolas e florestais, e a identificação 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, 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 na disposição transitória do n.° 2 do artigo 202 do Decreto-Lei nY 80/2015, de 14 de maio, em
alternativa ao Relatório de Estado do Ordenamento do Território, elaborado nos termos do artigo 189.° do
RJIGT. d) Sujeitar a Revisão do Plano Diretor Municipal a Avaliação Ambiental, seguindo o disposto no
Decreto-Lei n.° 23212007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 4 de maio, e atentos
ao artigo 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 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.° 1 do artigo 76.° e do n,° 2 do artigo 88.° do
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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

40

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 á 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.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 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? Série 3, n.° 185, de 11
de agosto de 1994 com as sucessivas alterações que sobre o mesmo incidiram (das quais se destaca a 8a
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 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.° 80/201 5, 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
75•0
o prazo de elaboração em 5 anos e para efeitos do n.° 2 do artigo 88.0 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 1440km2.
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 à necessidade de adequação
do plano ao novo quadro jurídico em vigor nas áreas do urbanismo, ambiente e ordenamento do território.
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Os termos de referencia que fundamentam a oportunidade da Revisao do Plano Diretor Municipal tem
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 politica
-

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 hídricos, culturais, agrícolas e
florestais, e a identificação 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, turísticas, comerciais e de serviços.
Mais deliberou, fundamentar a Revisão do PDMCS no Relatório de Avaliação da execução do
planeamento municipal preexistente e de identificação dos principais fatores de evolução do municipio,
conforme previsto na disposição transitória do n.° 2 do artigo 202 do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de
maio, em alternativa ao Relatório de Estado do Ordenamento do Território, elaborado nos termos do artigo
189.0 do RJIGT.
Deliberou ainda, sujeitar a Revisão do Plano Diretor Municipal a Avaliação Ambiental, seguindo o
disposto no Decreto-Lei n.° 23212007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.° 58/2011, de 4 de maio,
e atentos ao artigo 78.° do RJIGT,
Deliberou ainda, que a presente deliberação municipal seja publicada através do Diário da República e
divulgada através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial, no sítio na
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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.° 1 do 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 Portada 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.
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
elaboração da Revisão do PDMCB, sendo que para o efeito se afigura aconselhável a aquisição de
serviços através de um Concurso Limitado por Prévia Qualificação 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 Agrícola Nacional, do Mapa de Ruido, do Relatório Ambiental e da Carta
da Rede de Estradas e Caminhos Públicos Municipais, se estima em €300.000,00.
4.3. Avaliação Patrimonial de Prédios Rústicos em Sequência de Licenciamento de Operação
Urbanística
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 17, de 27/09/2018, do Diretor do Departamento
Técnico Operacional, Luís Alfredo Cardoso Resende, (número de entrada 1 5810, de 18/12/2018), relativa
à avaliação patrimonial de prédios rústicos em sequéncia de licenciamento de operação urbanistica. Da
informação consta o seguinte texto: Presta-se a presente informação no seguimento de algumas
exposições que nos têm sido apresentadas por munícipes que, por força de licenciamento municipal de
construções em prédios rústicos, vêm a Autoridade Tributâda e Aduaneira (AT) reclassificar tais prédios
rústicos em prédios urbanos, com a sobrecarga fiscal, em termos de lMl, que tal situação acarreta. Sobre
o assunto cumpre-me informar o seguinte: Considerações Gerais.

1.0

No ãmbito do licenciamento de

operações urbanísticas em espaço rural, assim classificado no âmbito do PDM plenamente eficaz, a
Cãmara Municipal nos alvarás que emïte para construção e utilização de edificações em prédios
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] classificados como rústicos, faz referência ao prédio e respetiva totalidade da área, sendo que tal
referência decorre do título de propriedade habilitante da operação urbanística que nos é apresentado pelo
requerente. 2.° Entende a AT nestas situações que, caso a obra licenciada não seja diretamente afeta à
produção de rendimentos agrícolas ou silvicolas, o prédio na sua totalidade é reclassificado numa 1 a fase,
isto é, na emissão de alvará de licenciamento ou autorização da construção ou admitida comunicação
prévia ou emitida informação prévia favorável, como terreno apto para construção’ e numa 2.a fase) isto é,
com a emissão do alvará ou autorização de licença de utilização, como ‘prédio urbano’. 3.° Entende
também a AT que se a licença ou autorização de construção apenas respeitar a uma parcela do prédio
rústico, o prédio urbano na espécie de terrenos para construção apenas corresponderá a essa parte ou
parcela, passando nessa conformidade o prédio rústico originário a ter a qualificação tributária de prédio
misto. 4.° Constata-se que a reclassificação da categoria do prédio, ou seja a transformação de prédio
rústico para terreno para construção e posteriormente para prédio urbano após a construção, que é
realizada pela AT, tem implicações muito significativas no valor patrimonial tributário (VPT), em particular
em prédios, originariamente rústicos e situados em zona rural nos instrumentos de gestão territorial (IGT),
com àreas superiores a 1 hectare, já que a área de terreno que excede duas vezes a área de implantação
do edifício é valorizada como área descoberta. Realça-se ainda sobre este aspeto a situação de injustiça
tríbutária que decorre do facto de que, com o critério adotado pela AT, cada hectare do prédio,
independentemente da ocupação e potencialidade de rendimento agrícola e silvicola dos solos ascenderá
a valores na ordem dos 8.000 €/hectare, o que ultrapassa de forma significativa, e para a maior parte do
território concelhio, os valores de mercado deste tipo de prédios rústicos. 5.° Por outro lado verifica-se que
o PDM estabelece em síntese, e para casos normais e sem prejuizo da necessidade de respeito por
outros condicionalismos legais que se possam verificar por força de restrições de uso e ou servidão
administrativa, um índice de construção máximo de 0,10 relativo à área do terreno rústico, limitando a
construção a um máximo de 2.000 m2 e com um máximo de 300 m2 para habitação do titular da
exploração agrícola. 6.° Relativamente há pratica em outras autarquias vizinhas, constatamos que numa é
emitida uma certidão que refere que a área da construção e os fins (habitacional, por exemplo) e que a
licença emitida não altera a classificação originária da área restante do prédio rústico. Outra autarquia, por
sua vez, limita-se a idenUficar o prédio rústico onde se localiza a operação urbanística licenciada (nada
referindo sobre a área do mesmo) e que foi autorizada a utilização de uma habitação indicando respetiva
área. Relativamente à CMCB as licenças de construção e de utilização que são emitidas (e para além das
questões relacionadas com o titular do alvará, com as áreas de construção e ou utilização em função dos
respetivos usos, n.° de pisos acima e abaixo da cota de soleira, inserção em IGT e outras condições ou
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condicionalismos como sejam os prazos entre outros) descrevem o prédio para onde foi licenciada a
operação urbanística indicando o artigo matricial e respetiva classificação como rústico ou urbano, a
certidão de registo predial e a área total do prédio. 7.° Por outro lado, nos termos da Lei n°31/2014, de 30
de maio, lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, e
do RJIGT publicado a coberto do DL 80/2015, de 14 de maio, entende-se por solo urbano t que está total
ou parcialmente urbanizado ou edificado e, como tal, afeto em plano territorial à urbanização ou à
edificação’

—

o que não é o caso

—

sendo que

reclassificação do solo rústico para urbano tem caráter

excecional’ e tem que respeitar os critérios exigidos pelo artigo referido
não se verifica

—

—

o que nas situações em análise

tanto mais que ‘a qualificação do solo é uma opção de planeamento territorial que

estabelece, com respeito pela sua classificação, o conteúdo do seu aproveitamento tendo por referência
as potencialidades de desenvolvimento do território, fundamentadas na análise dos recursos e valores
presentes e na previsão dos usos e das atividades do solo adequados à concretização da estratégia de
desenvolvimento’, uma vez que ‘a qualificação do solo processa-se em plano territorial, através da sua
integração nas várias categorias e subcategorias do solo rústico e do solo urbano’, definidas nos termos

do referido decreto regulamentar. Apreciação. Face ao exposto afigura-se que a reclassificação da
totalidade de um prédio rústico como terreno para construção na sequência da emissão de uma licença de
construção e, posteriormente, como prédio urbano aquando da emissão da licença de utilização levante
um conjunto de questões de difícil interpretação, e consequente aceitação, por parte dos proprietários.
Com efeito sustentar que um prédio é urbano para efeitos fiscais e que é rural (ou rústico) para efeitos de
planeamento do território é inaceitável dada a valorização patrimonial que consagra e consequente
contribuição, sem reflexo quer no aumento de potencialidade edificatória quer nos usos permitidos quer no
nível de infraestruturas urbanísticas públicas e em serviço ao mesmo. Poder-se-ia, para o caso de prédios
com área com cerca de 10 hectares, ou superior, viabilizar uma operação urbanística de destaque nos
termos do disposto no n.° 5 do artigo 6.° do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE)

—

Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação, ficando uma parte individualizada em
termos matriciais como prédio urbano e o remanescente (com área superior à unidade minima de cultura)
também individualizado em termos matriciais, como prédio rústico, sendo então avaliados
patrimonialmente, cada um dos novos prédios, conforme tal classificação. Todavia, e salvo melhor opinião,
afigura-se-nos ser uma má solução e, certamente, com reflexos futuros negativos, já que configura, em
termos de ordenamento do tenitódo, o parcelamento de um prédio (o que é contrário aos objetivos de
parcelamento enunciados na Lei n.° 111/2015, de 27 de agosto, que estabelece o regime de estruturação
fundiária) e permite o aumento da capacidade para novas construções na parte rústica remanescente,
Ata n.° 31/2018, de 21 de Dezembro

Página 30/35

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
sendo ainda que, por força de tal iniciativa e caso não houvesse mais qualquer construção nem alienação
do bem, o imposto municipal a pagar seria menor o que parece, salvo melhor opinião, não ser revelador de
justiça e equidade fiscal. Proposta. Em face do exposto, afigura-se então que a melhor hipótese, do ponto
de vista da equidade fiscal e do planeamento territorial, seria a de considerar que após o licenciamento de
uma operação urbanística e considerando o índice de ocupação de 0,10 previsto no PDM, plano municipal
de ordenamento do território plenamente eficaz, o prédio rústico seria reclassificado como prédio misto,
tendo uma parcela urbana com uma área correspondente a área de construção permitida ou edificada a
dividir pelo índice do ocupação de 0,10 e uma parcela rústica correspondente à área remanescente do
prédio. Relativamente a tais parcelas a área das mesmas obter-se-ia através da aplicação das seguintes
fórmulas: ‘Apu
rústica: At

—

=

Abc lIMO’ e ‘Apr = At Apu’. Sendo: Apu área da parcela urbana; Apr— área da parcela
—

—

área total do prédio onde para onde foi licenciada a operação urbanística e que consta da

caderneta predial rústica e certidão de registo na conservatória; Abc
licencianda pela operação urbanística: e IMO

—

—

área bruta de construção

índice máximo de ocupação que conforme PDM eficaz e

que é igual a 0,10. Caso seja viável tal solução bastaria então que os alvarás, a emitir no âmbito de
licenciamentos em prédios rústicos e situados em zona rural, indicassem de forma inequívoca a área a
afetar à parcela urbana e a área da parcela que se manteria como rústica. De forma a permitir que o
procedimento proposto pudesse ser também aplicado a situações já ocorridas, poderia emitir-se um
aditamento ao alvará de construção e/ou de utilização ou uma certidão clarificando as áreas a considerar
como fazendo parte da parcela urbana e da parcela que permaneceria rústica, para efeitos de avaliação
patrimonial. Sem prejuízo de referido, mas considerando que o assunto tem reflexos na futura avaliação
patrimonial e consequentemente na liquidação do imposto municipal, julga-se que o gabinete jurídico se
deveria pronunciar sobre a legalidade da proposta acima enunciada e se estamos perante da competéncia
do executivo ou da Assembleia Municipal.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar que, em sequência de licenciamento de
operação urbanística em prédios rústicos, situados em zona rural, seja constituída uma parcela urbana
com uma área correspondente à área de construção permitida ou edificada a dividir pelo índice de
ocupação de 0,10 e uma parcela rústica correspondente à área remanescente do prédio e que,
relativamente a tais parcelas, a área das mesmas se obtenha através da aplicação das seguintes
fórmulas: ‘Apu
rústica: At

—

=

Abc lIMO’ e ‘Apr = At Apu’. Sendo: Apu área da parcela urbana; Apr— área da parcela
—

—

área total do prédio onde para onde foi licenciada a operação urbanística e que consta da

caderneta predial rústica e certidão de registo na conservatória; Abo
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licencianda pela operação urbanística; e IMO

—

índice máximo de ocupação que conforme PDM eficaz e

que é igual a 010.
Deliberou ainda, que os alvarás, a emitir no âmbito de licenciamentos em prédios rústicos e situados
em zona rural, indiquem de forma inequivoca a área a afetar à parcela urbana e a área da parcela que se
manteria como rústica.
Deliberou ainda, e de forma a permitir que o procedimento proposto possa ser também aplicado a
situações já ocorridas, que se emita um aditamento ao alvará de construção e/ou de utilização ou uma
certidão clarificando as áreas a considerar como fazendo parte da parcela urbana e da parcela que
permaneceria rústica, para efeitos de avaliação patrimonial.
Mais deliberou, que o gabinete jurídico se pronuncie sobre a legalidade da proposta acima enunciada e
se estamos perante uma competência do Executivo ou da Assembleia Municipal.
Ponto 5—SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Aquisição de Serviços de Seguros. Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e
Aprovação de Respetiva Minuta de Contrato
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
03/12/2018, para adjudicação do concurso público para Aquisição de Serviços de Seguros, á empresa
Seguradoras Unidas, SA, pelo montante de €64.454,70, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em 0311212018, para adjudicação do
concurso público para Aquisição de Serviços de Seguros, à empresa Seguradoras Unidas, SA, pelo

montante de € 64.454,70, acrescido de IVA á taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
Ponto

6

—

PATRIMÓNIO

6.1. Prédio Urbano em Partida. Cêsar Alves

—

Cabeça de Casal da Herança de. Cedência

Graciosa para o Domínio Público
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5769, de 17/12/2018, do Departamento
Administração Geral, relativa à cedência graciosa para o domínio público de um prédio urbano em Partida,
freguesia de São Vicente da Beira, com o seguinte texto: “os herdeiros de César Alves, proprietárias do
prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 1380, sito no lugar da Partida, freguesia de São
Vicente da Beira, querem doar o respetivo prédio urbano para alargamento da via pública, conforme ofício
da Junta de Freguesia e caderneta predïal que se anexa. Assim, em face do exposto sou de opinião que
seja aceite a cedência do referido prédio urbano para este Município, inscrito na matriz predial sob o artigo
1380, sito em Partida, Freguesia de São Vicente da Beira, propriedade dos herdeiros de César Alves, para
alargamento da via pública, bem como a celebração da respetiva escritura de cedência graciosa entre este
Município e os herdeiros da referida herança.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33? da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa, para o domínio público, do prédio inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 1380, da freguesia de São Vicente da Beira, por forma a possibilitar o
alargamento da via pública.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
6.2. Terreno para Construção da ETAR de Alcains. Justificação de Diferença de Áreas Apuradas
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5818, de 18/12/2018, do Departamento de
Administração Geral, com o seguinte texto: “1. Em 4 de novembro de 2003 foi celebrada uma escritura de
compra e venda de uma parcela de terreno com a área de 982,65 m2, para constwçâo da nova ETAR de
Alcains, ao senhor Américo Pires Barbosa, pelo valor de € 14.963,94. 2. Por oficio datado de 23 de junho
de 2018, vem o vendedor comunicar que, aquando do pedido de desanexação da referida parcela à
Direção Geral do Tesouro, a mesma veio solicitar justificaçâo da diferença entre a área apurada no terrena
(3,974 m2) e a que consta efetivamente na escritura (982,65 m2), pelo que a diferença de áreas é de
2.991,35 m2, a qual já se encontra afeta ao domínio público, sendo que o requerente vem agora solicitar a
emissão de uma certidão comprovativa da cedência da área de 2.991,35 m2 para o domínio público. 3. Foi
pedido parecer ao solicitador do Municipio, Sr, Joaquim Gonçalves, que informou que a melhor forma seria
através de escritura de cedência, tendo também o Sr, Américo Pires Barbosa concordado com a proposta.
4. Assim, venho propor que a Câmara Municipal delibere no sentido de ser celebrada uma escritura de
cedência da parcela de terreno, com a área de 2.991,35 m2, a desanexar do prédio rústico, inscrito na
matriz com o n.° 24, secção AD, da freguesia de Castelo Branco, a titulo gratuito, destinada ao dominio
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público, com o Sr. Américo Pires Barbosa e esposa, residentes na Avenida das Palmeiras, n,° 81, em
Castelo Branco.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a celebração de uma escritura de cedência, a título gratuito, da
parcela de terreno destinada ao domínio público, com a área de 2.991,35 m2, a desanexar do prédio
rústico inscrito na matriz com o n.° 24, secção AD, da freguesia de Castelo Branco, com o Sr. Américo
Pires Barbosa e esposa, residentes na Avenida das Palmeiras, n.° 81, em Castelo Branco.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
Ponto 7—CONTABILIDADE

7.1. 23.2 Alteração ao Orçamento e 22? às Grandes Opções do PlanoI2Ol8

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 23.2 Alteração ao Orçamento e a 22.2 às Grandes Opções do
P!ano/2018, respetivamente, no valor de € 199.700,00, nos reforços e no valor de € 199.700,00, nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
7.2. 24. Alteração ao Orçamento!2018
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 24.2 Alteração ao Orçamento/2018, respetivamente, no valor
de €30.500,00, nos reforços e no valorde €30.500,00, nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8 DIÁRIO DE TESOURARIA
—

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesourada do dia 20 de dezembro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€30.795.609,93
€111.642,06

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III

—

PERiODO DE INTERVENCÁO DO PÚBLICO

Nos termos do

nY

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.
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APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n,° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA
E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas
e 30 minutas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secretariei.
O Presidente da Càm
O Secretário
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