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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°3
Aos dezoito dias do mes de janeiro de dois mil e dezanove, no Salao Nobre dos Paços do Municipio, a
Câmara Municipal reuniu publicamente por convocatória ordinária sob a Presidência do Senhor Presidente
Luís 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 Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

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

Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra o Senhora Vereadora Maria José Baptista: Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Técnico da Câmara. Dona Cristina (municipe que
tem acompanhado regularmente as reuniões públicas da Câmara Municipal). Eu quero aqui tecer algumas
palavras sobre como terminámos o ano e como o iniciámos. Terminámos o ano com uma boa noticia, a
instalação da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, que alguns desvalorizaram, outros
atitude menos nobre

—,

—

numa

que representam o povo na Assembleia da República, tentaram apoucar a

instalação desta secretaria de estado. Ela ai está em ação.

É uma realidade que nos aproxima aos centros

de decisão, que vai praticar uma política de proximidade com o interior, que nos vai, de facto, favorecer
nas politicas de coesão territorial. Iniciámos o ano, com o anúncio da inscrição do lC3l no Plano Nacional
de Investimentos que vai ligar Madrid a Lisboa. Não é coisa pouca. Nós, do P3, nunca baixámos os
braços,

É uma reivindicação de muitos anos, quer nos governos do PSD, quer nos governos do PS nós
—

não olhamos a quem está no poder, seja qual for a cor do governo. Esta inscrição revela que há de facto
lideranças fortes que não baixam os braços para concretizar todos os nossos objetivos, que são, de uma
forma genérica, a luta por politicas de discriminação positiva no nosso interior. E agora quero referir-me
aos Senhores Deputados do PSD. Os Senhores Deputados no PSD, quando o governo do PSD/CDS-PP
não inscreveu no PETI este grande investimento que será o 1C31, não os ouvimos
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não se referem a esta valorização, a este investimento que nos vai proporcionar, de facto,
desenvolvimento qualidade de vida, quer ao concelho, quer à região. Não sei qual é a posição dos
Senhores Vereadores do PSD, porque ainda não os ouvimos. Será que eles não valorizam este eixo que é
deveras importante para a nossa região...? Gostaria muito de os ouvir e que de facto formulassem
algumas palavras acerca disso. E eu pergunto: será que não valorizam este eixo, este investimento que,
segundo o ministro que esteve esta semana na nossa cidade, até já tem financiamento? E, portanto, é
assim: as lideranças conquistam os seus objetivos, as suas aspirações... Lideranças fortes.., Não aquelas
que baixam os braços e que dizem ‘sim’ quando o governo da nação é da cor dos Senhores Deputados e,
ainda, dos Senhores Vereadores do PSD. Muito obrigada.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Damingues Soares: “Senhor Presidente da Câmara
Municipal. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Diretores da Câmara Municipal, Funcionário.
Cara Cidadã. Muito bom dia a todos. A minha intervenção hoje vai mostrar-nos um bocadinho o que tem
sido a estratégia apoiada pela Câmara Municipal e que agora se apresenta em mais um resultado,
nomeadamente o Programa de Valorização do Queo da Região Centro. Como com certeza já
acompanharam pela comunicação social nas últimas duas semanas, Castelo Branco atraiu a liderança de
um projeto que se considera totalmente estratégico de revitalização, de rejuvenescimento, da Fileira do
Queo na Região Centro. E, focados, não só naquela que é uma necessidade ligada ao Que(jo da Beira
Baixa, à DOP da Beira Baixa e na perspetiva, quer do leite, até â outra ponta da cadeia de valor, no que
diz respeito ao consumidor

—

portanto, um projeto integrado, uma necessidade identificada

—,

Castelo

Branco conseguiu atrair, não só a resposta ou o incremento das necessidades para a região, mas, acima
de tudo, para a região centro. E, portanto, conseguiu-se que a liderança deste projeto ficasse no
lnovCluster

—

Associação do Cluster Agroindustrial do Centro. É um projeto com catorze parceiros, que

envolve quatro comunidades intermunicipais que, no fundo, têm responsabilidade na área geográfica de
intervenção destas três DOPs

—

a DOP Beira Baixa, a DOP Serra da Estrela e a DOP do Rabaçal

também tem o envolvimento das associações sectoriais
produtores

—

—

—,

mas

que são aquelas que estão mais próximas dos

e as instituições de ensino superior e as instituições de investigação e desenvolvimento.

Portanto, neste momento, a aposta feita no lnovCluster e no CATAA

—

Associação Centro de Apoio

Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco é uma aposta assertiva e que mostra exatamente que ‘nâo
deixamos tudo como está para ver como é que fica’, efetivamente fazemos acontecer e conseguimos
captar investimento. E, portanto, quando estamos a falar de um projeto que se divide em dois projetos na
ordem dos dois milhões e setecentos mil de investimento, cerca de um milhão e trezentos mil fica alocado
âs estruturas do lnovCluster e do CATM. Os resultados falam por si e é um desafio que Castelo Branco
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vai liderar nos próximos dois anos e que consideramos que muito vai contribuir, não só para a Beira Baixa,
mas para a Região Centro e que o seu impacto vai, efetivamente, sentir-se ao nível de todos os queijos e
da marca Queuos de Portugal. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Bom dia. Senhor Presidente, Senhoras
Vereadoras, Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Técnico da Câmara Municipal. Cara Cidadã.
Gostaria de falar hoje um pouco sobre a conferência intemacional, a Regional HeIix Summit, evento
organizado pela Câmara Munïcipal de Castelo Branco, integrado aqui num evento da União Europeia, o
#EU lndustry Days. Um evento que tem a particularidade de que, em Portugal, só aconteceu em Castelo
Branco, mas replicado noutras cidades europeias. Trago aquí este evento, porque é um evento que trata
de temas importantes

—

que têm a ver um pouco com aquilo que é o futuro, aquilo que é o paradigma da

indústria perante a tecnologia, perante a informatização, a robotização, automação e aquilo que também
—

é a cooperação nacional e internacional e a clusterização. Trata-se de um evento que conseguiu reunir um
conjunto de parceiros, com o repto lançado pela Câmara Municipal, o Instituto Politécnico de Castelo
Branco, o Instituto Politécnico da Guarda, a Universidade da Beira Interior, o lnovCluster Associação do
—

Cluster Agroindustrial do Centro, o CATAA

—

Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar de

Castelo Branco e envolvendo, como participantes, clusters internacionais, empresas, empresários, jovens
empreendedores. Efetivamente, é algo de significativo, pela particularidade de ser o único evento em
Portugal, relativamente a essa matéria, trazendo também aqui uma perspetiva de open day, de dar a
conhecer, aos de cá e aos que vêm visitar-nos, o nosso tecido empresarial em áreas tão importantes como
o frio, o automóvel e o agroalimentar. Não posso deixar de parafrasear a intervenção de um dos
palestrantes que deram início aos trabalhos

—

e que achei piada

—

que foi a perspetiva de que, realmente

‘este é um evento em que a Câmara está a puxar por nós’... Ou seja, a própria academia entendeu que
estes são eventos que realmente ‘puxam’ pela academia, ‘puxam’ pelas empresas... Com a liderança da
Câmara Municipal de Castelo Branco. Mas o que é também de realçar é que este evento, de certa forma,
não surge de forma desgarrada. Ela resulta, efetivamente, de um trabalho que está a ser desenvolvido
pela Câmara Municipal em vários níveis, na perspetiva de criação de um ecossistema empreendedor,
criativo, que de certa forma está a mexer, não só com o concelho, com a cidade, mas também com a
própria região. E dou aqui mais um exemplo daquilo que realmente tem sido a dinâmica a esse nível: o
exemplo do Bootcamp, que decorreu há cerca de quinze dias e que foi uma iniciativa com extremo
sucesso. Neste caso, com particular incidência nos nossos jovens
esgotam

—,

—

pela forma como as inscrições

há aqui, efetivamente, um grande entusiasmo dos nossos jovens perante este tipo de

iniciativas. E esta iniciativa tem a perspetiva de valorizar, não só aquilo que é a perspetiva
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empreendedora, mas eu até gosto mais de focar aquilo que é a perspetiva de formação de cidadãos e de
futuros profissionais, uma vez que, efetivamente, este tipo de iniciativas tem um grande impacto naquilo
que é a formação das soft skills dos nossos jovens, naquilo que realmente serão as competências que são
determinantes para a sua afirmação pessoal e profissional. Mas, além disso, aproveito também para dizer
que há aqui uma estratégia e uma liderança, porque se percebe muito bem qual é o caminho que se quer
percorrer. E a estratégia é criarmos aqui um concelho mais qualificado, mais dinâmico e mais criativo. E
dou aqui dois exemplos do que tem sido a concertação daquilo que tem sido feito nos últimos anos. Um é
o Centro de Empresas Inovadores (CEI). Um equipamento que está amadurecido, cujos resultados e diaa-dia mostram aquilo que é a sua importância e, além de ser um espaço de incubação de novos negócios,
de novas empresas, de criação de postos, é também, indiscutivelmente, um local gerador de novas
competéncias, de novos conhecimentos e isso tem impacto na região, com a particularidade de estar
muito próximo da academia, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, das universidades, o que é,
efetivamente, um pouco aquilo que se pretende, que é, em rede empresas, autarquia e academia, neste
—

caso o Instituto Politécnico de Castelo Branco

—,

trabalharmos em conjunto para atingir objetivos como o

que se está a implementar no CEI. Mas também quero dar o exemplo da Fábrica da Criatividade, porque
também me parece que poderá ser determinante nesta perspetiva de, em conjunto
empresas

—,

—

academia, câmara e

podermos obter aqui resultados. Não tenho grandes dúvidas daquilo que será o impacto da

Fábrica da Criatividade na questão dos novos modelos de negócios assentes em indústrias criativas, em
resultado também dos profissionais que poderão sair da ESART

—

Escola Superior de Artes Aplicadas.

Penso que o CEI e a Fábrica da Criatividade serão determinantes para a afixação e atração de jovens no
nosso concelho. Este tipo de exemplos que acabei de dar são o resultado ou a evidència de que a
estratégia que está a ser desenvolvida é ousada. Mas também está muito bem objetivada e sabemos
muito bem onde é que queremos chegar e não temos a minima dúvida que, no futuro, colheremos os
nossos frutos, relativamente a esta matéria. Mais uma vez provamos que temos uma estratégia para o
desenvolvimento económico e social do concelho sem grandes mediatismos, sem grandes imediatismos
—

—,

mas sabemos muito bem o que queremos atingir e os objetivos que nos propomos... Isto sim é política,

e isto sim é, efetivamente, o desenvolvimento local. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Muito bom dia. Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Castelo Branco. Ex.mos Senhores Vereadores. Cumprimento também muito
especial aos Funcionários desta casa, Ex.mos Senhores Diretores e, â última resistente, pelos vistos, a
Senhora Cristina, muito bom di& Ó Senhor Presidente, eu hoje trago um assunto cuja temática é o
turismo. E para falar da atividade do turismo, ou do setor do turismo, eu alicercei a minha intervenção em
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dados oficiais da Organização Mundial do Turismo e também em dados que já estão consolidados desde
—

o final do ano passado
1

—I

de duas entidades que são a Pordata (Base de Dados Portugal

Contemporâneo), por um lado e, por outro lado, o Instituto Nacional de Estatística. E, no que diz respeito a
2017

—

trata-se do ano 2017, porque ainda não temos dados relativamente ao ano 2018

—,

nós vemos

agora traduzidos em dados concretos, exatamente a perceção que tínhamos de que o pais, nos últimos
anos, tem alavancado muito do seu crescimento, exatamente, com base nas receitas turisticas. Mais uma
vez, no ano 2017— porque temos vindo a bater, consecutivamente, recordes—, batemos um recorde que
se prende com o número de turistas que entraram em Portugal, contabilizados depois, em receitas, em
quinze mil milhões de euros, o que representa, face ao ano anterior de 2016, um crescimento de 6,8%, no
que diz respeito às receitas. Portanto, é um crescimento muito significativo e como digo, repito, tem
alavancado, de facto, a economia portuguesa. Há um outro dado que nos permite, com base no estudo
que foi apresentado pela Organização Mundial do Turismo e acho que é um dado muito relevante para o
—

país

—,

que é o facto de se estar, cada vez mais, a perder o caráter da sazonalidade do turismo em

Portugal. O que é bom, é uma boa noticia, porque efetivamente tinhamos uma incidência muito acentuada
no período do verão, mas, aquilo que se percebe é que, agora, as receitas estão distendidas ao longo dos
doze meses do ano. Portanto, há aqui boas razões para que nos possamos sentir particularmente felizes e
orgulhosos por aquilo que tem sido um setor muito dinâmico e que tem robustecido muito a economia
portuguesa. E tem robustecido a economia portuguesa porque está a gerar riqueza para o pais, por um
lado... E depois isto também tem uma tradução, obviamente, no número de desempregados, porque
efetivamente a taxa também tem vindo a reduzir... Por outro lado, está também a gerar milhares de postos
de trabalho em Portugal. E se esta realidade tem uma tradução sob um ponto de vista nacional, ela depois
também é replicada sob um ponto de vista regional e, também, a nível local. Portanto, aquilo que dizemos
para o pais, também será verdade para os nossos concelhos, também será verdade para as nossas
cidades. E aqui permitam-me que eu dê dois indicadores que são preocupantes para Castelo Branco e
que têm a ver com o número de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, por cada cem habitantes. No
que diz respeito há realidade, o distrito de Castelo Branco, entre o ano 2001 e 2017, teve um crescimento
apenas de 13,6%. Isto é, em 2001 tínhamos, por cada cem habitantes, 128,7% dormidas e passamos, em
2017, para 146,2%. Ao contrário daquilo que se verificou nas outras duas cidades do nosso distrito, a
Covilhã, que teve um crescimento de 264% e o Fundão, que parte atrãs de nós com 115,8% de dormidas
por cada cem habitantes, ultrapassa-nos e, neste momento, apresenta 357,1%, ou seja, um crescimento
de 208,4%. Se esta realidade no distrito é uma realidade preocupante, no meu ponto de vista, se olharmos
para as oito capitais do interior do país, então a realidade, eventualmente, será mais negra, porque
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Castelo Branco é ultrapassado por todas as cidades, exceto Vila Real, O crescimento, em Évora, é de
1977%, em Beja, de 152,2%, na Guarda, de 127% e podia continuar... Castelo Branco posiciona-se no
penúltimo lugar. Há um outro indicador também preocupante, infelizmente para Castelo Branco, que é os
proveitos totais dos estabelecimentos hoteleiros. Aqui compara-se a data de 2009 com 2017 e, mais uma
vez, o que verificamos é que a Covilhã, no ano 2017, atinge o patamar dos treze milhões e quinhentos mil
euros de receitas, o Fundão, cinco milhões cento e cinco, com um crescimento de 28,8% e Castelo
Branco, num espaço de oito anos, passa de três milhões seiscentos e quarenta e sete, para três milhões
setecentos e cinquenta e cinco, com um crescimento endémico baixo de 2,9%. O que contrasta, por sua
vez, com as realidades de todas as oito capitais do interior do pais, onde, mais uma vez, temos
crescimentos acima dos cem por cento ou que se aproximam muito dos cem por cento e, infelizmente,
Castelo Branco, insisto, mais uma vez se posiciona no penúltimo lugar. São dados oficiais, não são dados
meus, são dados que estão disponíveis no Instituto Nacional de EstatisUca, que estão disponíveis na
Pordata. Portanto, Senhor Presidente, estamos perante dados que são objetivos, que são claros e que
devem-nos levar a uma reflexão, porque há aqui um conjunto de oportunidades que Castelo Branco
perdeu nos últimos anos, com um crescimento fantástico que houve no país e em várias capitais do
interior do pais e que Castelo Branco, efetivamente, não soube aproveitar. E eu deixo-lhe um conjunto de
questões, que eu acho que são um conjunto de questões para reflexão conjunta e que têm a ver com o
seguinte: Primeiro, têm que se encontrar algumas explicações para estes resultados medíocres, porque
efetivamente tratam-se de resultados medíocres, face a realidade similares às de Castelo Branco. Em
segundo lugar, isso é que é mais importante

—

esta reflexão é importante fazê-la, mas mais do que olhar

para o passado é, sobretudo, também olhar para o futuro

—,

aquilo que é fundamental é perceber

exatamente o que é que é importante fazer para inverter esta situação. E, em terceiro lugar, eu também
gostaria que, eventualmente, o Senhor Presidente assumisse uma meta temporal, por forma a que Castelo
Branco se pudesse aproximar, daquilo que são as realidades similares à nossa, do interior do pais, E,
finalmente, Senhor Presidente, também vejo com muita preocupação a estratégia que Castelo Branco está
a seguir no seio da Naturtejo... Vejo eu e veem muitas pessoas que estejam atentas a esta realidade...
Porque dá a sensação que Castelo Branco, pertencendo à Naturtejo, depois tem uma estratégia própria,
uma estratégia isolada... E, efetivamente, para quem percebe minimamente de turismo que não é o meu
—

caso, mas tento fazer, na medida do possível, um esforço para me inteirar—, hoje não faz sentido ter uma
estratégia própria. A estratégia tem que ser mais global, mais regional e tem que se inserir em estruturas
similares ou eventualmente até com mais massa critica do que aquela que é traduzida pela Naturtejo... E,
portanto, eu gostaria de lhe deixar este conjunto de questões. Muito obrigado.”
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Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Bom dia Senhor Presidente. Bom dia Senhoras 1
Vereadoras. Bom dia Senhores Vereadores. Senhores Diretores de Departamento. Senhor Técnico, Dona
Cristina, é sempre com todo o gosto que a vemos... Pelo menos temo-la sempre presente, o que é
importante, termos alguém, se bem que gostaríamos de ter sempre mais gente, penso eu, e acho que
todos partilham dessa minha opinião. Desde o início deste mandato do Executivo, Luís Correia, tem
imprimido inovação, imagem, criatividade, a todas as feiras temáticas que tem realizado no nosso
concelho. São exemplos disso a Sabores de Perdição, a Feira do Queo de Alcains, também a atividade
do Natal Branco e, ultimamente, a passagem de ano, chamada Passagem de Ano 360°. Foi um evento
que cativou mais de vinte e cinco mil pessoas

—

os números não são do Executivo, são de uma força de

segurança—, os albicastrenses agradeceram, reconhecem e sentiram que a Câmara Municipal de Castelo
Branco foi ao encontro dos seus desejos. Finalmente, Castelo Branco teve uma passagem de ano ‘à
maneira’. Castelo Branco merecia uma passagem de ano assim. ‘Obrigado Senhor Presidente’, foram
palavras proferidas durante essa noite

—

em que nós estivemos lá, o Senhor Presidente também

—

e um

agradecimento e reconhecimento total deste evento, que teve o mérito de ir ao encontro dos desejos das
pessoas que estavam presentes. Enfim, evidentemente que nos sentimos realizados. Mas a ambição é
ilimitada e só por si não nos faz descansar, como costuma dizer o povo, ‘à sombra da bananeira’. Quero
dizer-vos também que esse evento teve o mérito de potenciar a economia local —através do restaurante,
através dos bares, todo o comércio beneficiou com este evento. ‘Nuestros hermanos’, presentes em
número significativo

—

nós tivemos realidades de que isso foi verídico, foi real

viagem até Castelo Branco. Por aí, se calhar

—

—‘

não foi em vão a sua

também respondendo um pouco ao Senhor Vereador

—,

quero-lhe dizer que, não só promovendo os produtos locais, mas também ao promover os produtos locais,
com estes eventos começamos a dar os primeiros passos, e ainda bem, no turismo. Castelo Branco foi
posicionada no mapa, com força, fruto de uma grande liderança da Câmara Municipal de Castelo Branco.
Não só este evento como outros que têm acontecido e muitos deles foram aqui notados e falados.
Evidentemente que o final do ano foi cumprido, 2018, o início de 2019, com este evento, também nos dá
um excelente presságio para o futuro. Agradecemos também, ao Senhor Presidente, ter-nos
proporcionado este evento e, também, estão de parabéns todos aqueles que contribuiram para este êxito
que foi um êxito total. Quero dizer-vos que a música eletrónica, o espetáculo piromusical com lançamento
de fogo de artificio e, acima de tudo, que tudo foi feito com muita segurança, também foi reconhecido por
todos os presentes. Isso também nos dá uma almofada grande de conforto. Bem haja por este evento,
bem haja por estes eventos, eu penso que Castelo Branco, todo ele, está reconhecido.”
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O Senhor Presidente: “Muito obrigado. Eu hoje fazia a minha intervenção começando por duas
perguntas de esclarecimento, ao Senhor Vereador Carlos Almeida. Em primeiro lugar, dada a sua
intervenção, a qual agradeço, gostava de perceber, já que faz análises tão grandes, se não seria
importante para o desenvolvimento do turismo de Castelo Branco e não só, a construção do 1031 e se

—

na defesa daquilo que é mais turismo, que na verdade é a atratividade de mais pessoas a Castelo Branco
—,

se essa infraestwtura não cabia ai perfeitamente numa verdadeira estratégia de turismo e se não seda

importante...! E onde é que esteve, nessa altura, quando o 1031 foi esquecido e completamente colocado
de parte pelo governo do seu partido e que, propriamente, nesse plano chamado de Infraestruturas de
Valos Acrescentado, se o 1031 não seria também uma infraestmtura de valor acrescentado para a região e
para Castelo Branco...? Qual foi a sua posição, nessa altura e qual é a sua posição neste momento que
houve a coragem de meter isto no Plano Nacional de lnfraestruturas e que pelo menos não perdemos já a
guerra, neste momento...? E depois gostava que me esclarecesse, quando fala na questão da Naturtejo,
que especificasse bem o que é que quis dizer com isso da Naturtejo... Posições individuais... Que eu não
entendi bem e não consegui concluir nada. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Mais uma vez, muito obrigado... Eu tenho
muito gosto em esclarecer, sendo que... Ó Senhor Presidente... Está a enveredar por uma estratégia
peço desculpa por lho dizer, mas é com toda a franqueza que lho digo

—,

—

que até pode dar algum

resultado... Mas que é uma estratégia já gasta e usada e que não faz muito sentido, com toda a
franqueza... Recorrer a ela e que é, quando nós temos um assunto da maior relevância, desviarmos o
foco desse assunto e depois levantarmos questões verdadeiramente laterais... Todos nós somos mais do
que favoráveis à construção do 1031, como seremos seguramente muito favoráveis a que outras medidas
possam ser adotadas, independentemente dos governos, para o desenvolvimento do interior. E, portanto,
nós estaremos sempre na linha da frente a fazer a defesa desses investimentos. Provavelmente não
teremos é o mediatismo, nem o palco, porque também não ocupamos cargos executivos. Mas, mesmo
não ocupando esses cargos executivos, também ao longo destes anos, nunca deixámos de dar a nossa
opinião. E de maneira que todos os investimentos que possam vir serão sempre bem-vindos. Mas a
questão aqui é verdadeiramente lateral. A questão do 1C31 é pacifica, não nos divide. A forma como cada
um quer tirar os seus dividendos políticos é outra estratégia.. Aqui o ponto é, efetivamente, os dados do
turismo de Castelo Branco que são um bocadinho arrasadores para nós, infelizmente, eu insisto! Não digo
isto com particular satisfação, porque, nós agora, eventualmente, acordarmos para o turismo no final de
2018 já é tarde porque outros já o fizeram há muitos anos e com isso já tiraram muitos proveitos, já
criaram muitos postos de trabalho. E era exatamente isso que eu vinha aqui chamar à atenção do Senhor
Ata n.° 3/2019, de 18 de Janeiro
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Presidente... Que, efetivamente, nós não retirámos a oportunidade devida, quando o turismo teve urfÇl
crescimento fantástico em Portugal, que se traduz na realidade nacional e que depois se traduz, também,
naquilo que é a realidade até do próprio interior do pais, porque a Guarda, Bragança, Évora, Seja,
Portalegre, são todas cidades do interior, são concelhos do interior do país. Portanto, Senhor Presidente,
esse é que é o desafio. É, exatamente, o Senhor esclarecer e dizer o que é que correu menos bem e o
que é que está a ser feito. Isso é que é fundamental. A minha preocupação é esta: o que é que está a ser
feito para inverter a atual situação? Obviamente que tenho todo o gosto em esclarecer a questão da
Naturtejo. .1 Eu acho que é evidente, para quem está minimamente atento à questão da Naturtejo... E nós
.

ainda há muito pouco tempo tivemos um dado muito concreto de uma visita feita por um conjunto
importante de empresários espanhóis ligados à atividade turística, que fizeram uma visita devidamente
programada aos concelhos que integram a Naturtejo e essa mesma visita, que também estava
programada para Castelo Branco, depois não se concretizou...! E não se concretizou, tanto quanto eu sei,
porque Castelo Branco não mostrou muito interesse...! Aliás, o Senhor Presidente foi confrontado com
essa questão aqui numa reunião pública do Executivo e respondeu que Castelo Branco já tinha tomado
essa iniciativa por autorrecreação, de forma isolada. Portanto, outras iniciativas se seguirão onde,
eventualmente, aquilo que eu estou a dizer mais uma vez será consolidado. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “Então, já percebi que a sua avaliação da questão da Naturtejo tem a ver com
essa visita e, na verdade, é uma análise muito profunda, muito bem construída, à sua medida...! Pois é. E
também já percebi que para si o 1C31 é uma questão ‘lateral’ e que não tem nada a ver com o turismo e
nem sequer representa que a sua não construção foi desde logo um rombo grande em qualquer estratégia
de turismo para Castelo Branco. E, portanto, o lC3l, para si é ‘lateral’, porque o Senhor, na altura em que
pôde defendê-lo, esteve calado e não disse nada... Evidentemente que, agora, não tenha vergonha,
continue a defendê-lo que faz muito bem...! Porque nós todos erramos...! E se o Senhor errou, porque não
o soube defender quando foi feito o PETI
Valor Acrescentado

—‘

—

era assim que se chamava o Programa de Infraestruturas de

não lhe fica mal que agora possa defendê-lo e possa, pelo menos, dizer que foi

uma medida que veio em nossa defesa e que assim permite-nos continuar a lutar pelo 1C31

...

Porque na

altura do Plano das lnfraestruturas de Valor Acrescentado, ai sim nós ficámos derrotados porque

já não

podíamos, sequer, pensar no lC3l. E depois, deixe-me lhe dizer... As suas análises valem o que valem...
Castelo Branco não começou em 2018 a tratar do turismo. Castelo Branco começou há algum tempo atrás
a fazer uma estratégia para o turismo. Já lhe expliquei aqui, que em Castelo Branco não tivemos a sorte
de termos estado integrados numa região de turismo há muito tempo, como outros estiveram e fizeram
caminho nessa matéria. Não tivemos a sorte de ter, como outros tiveram, por exemplo, uma Serra da
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Estrela, em que foi motivo de atração durante muitos anos. Efetivamente, em Castelo Branco começamos
a construir infraestruturas viradas para o turismo e hoje temos um conjunto delas que podem ser a
alavanca da promoção do turismo em Castelo Branco. Hoje temos já um conjunto de ideias que podem
ser, efetivamente, o caminho para a promoção do turismo em Castelo Branco. E, quanto á questão da
Naturtejo, então aquilo que o Senhor pretenderia era que Castelo Branco não fizesse nada em termos de
promoção, não fizesse nada em termos de turismo e que ficasse entregue à Naturtejo, pura e
simplesmente e, portanto, não concretizasse nada. Penso que é esse o seu pensamento, mas quero-lhe
dizer que não é esse o nosso pensamento. Nós estamos na Naturtejo...! A promoção e o caminho que a
Naturtejo faz, não completa todo o trabalho que pretendemos fazer. Para além da Naturtejo, Castelo
Branco quer, também, ir mais além. E quero-lhe dizer o seguinte: o Senhor fala dessa questão, mas
esquece-se por exemplo, que nos últimos anos, a Naturtejo tem estado na BTL (Bolsa Turismo de Lisboa)
e que, apesar da Naturtejo estar na BTL, outros concelhos estiveram na BTL, em termos individuais. E,
portanto, o Senhor quando fizer as suas análises
—,

—

e provavelmente tem conhecimento destas realidades

faça análises sérias, faça análises em que pensa as coisas como dever ser e na sua totalidade. E, já

que deu o exemplo daquilo que foi a visita dos ‘espanhóis’, sabe que nós tínhamos feito no mesmo
momento, praticamente na mesma altura, uma visita de órgãos de comunicação social, uma visita de
empresas ligadas ao turismo, uma visita de outros empresârios espanhóis a Castelo Branco, na mesma
altura. Da mesma forma que os outros concelhos têm a Naturtejo, como nós temos, mas complementam
essa promoção da Naturtejo e aquilo que é a política seguida na Naturtejo, nós também temos e queremos
fazer a mesma coisa, E, tenho-lhe explicado essa questão. Dizer só que, na verdade, aquilo que os
Senhores Vereadores também disseram nas suas intervenções, mostram que quando Castelo Branco
geralmente assume a liderança e agarra as coisas porque as tem feito com princípio, meio e fim. Não faz
as coisas de ânimo leve, E, na verdade, a questão da Secretaria de Estado é representativa dessa
liderança de Castelo Branco, a questão do lC3l é representativa dessa liderança, a questão daquilo que
foi falado também do Queijo da Região Centro) mais uma vez, é uma questão de liderança, que Castelo
Branco consegue e consegue muito bem porque outros desejariam ter esta liderança, mas falta-lhes duas
coisas: falta-lhes capacidade e falta-lhes seguir as políticas corretas ao longo do tempo... Que foi aquilo
que aconteceu precisamente nesta matéria. E depois) a outra questão, que é aquilo que está a acontecer,
nomeadamente com a Regional Hehx Summit que ainda está a decorrer durante o dia de hoje e que é na
verdade a capacidade da Câmara de juntar num evento a nível europeu

—

e que nós em Portugal

• lideramos também e que neste momento conseguimos juntar nestes dois dias entidades de ensino
superior, empresários, clusters, associações sectoriais e, nomeadamente também, autarquias á volta
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deste evento europeu e que nós em Portugal tomámos a iniciativa. Portanto, acho que essa é uma matéria
importantíssima que gostava de referir. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Senhor Presidente, se me permite, eu
gostava de ter uma última intervenção e queria ter uma última intervenção para lhe pedir um favor.,. E faço
isto com toda a humildade. Queria lhe pedir um favor que era no sentido de, pensando nos superiores
interesses dos albicastrenses e, também de algumas pessoas que eu possa, eventualmente, representar:
que o Senhor Presidente olhasse para estes números, porque são dados oficiais da Organização Mundial
do Turismo, dados da Pordata, dados do Instituto Nacional de Estatística e dados muito recentes, porque
são dados consolidados do ano 2017... Olhe para eles, não como um discurso derrotista, ou de
revanchismo, ou sectário, de um Vereador do PSD... Porque isso pouco importa para o caso,.. Mas olhe
para estes números e reflita, com a sua equipa, no senfido de verdadeiramente montar uma estratégia que
possa invertê-los. Porque se os inverter é bom para si e para todo o seu Executivo, mas sobretudo é bom
é para todos aqueles que vivem aqui no nosso concelho. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “Eu não olho as coisas como o Senhor está a dizer. Não ponha na minha boca
aquilo que eu não disse, nem pensei. Eu também lhe quero dizer que deixo à sua consideração a
possibilidade de continuar a pensar sobre esses números de uma forma a perceber aquilo que, na
verdade, esses números representam. Eu tentei aqui explicar-lhe isso e tentei dizer-lhe que, efetivamente,
em Castelo Branco, estamos a assumir uma estratégia para o turismo e que estamos a concretizar. Não
estamos a fazer apenas promoção ou imediatismo, nem mediatismo... Estamos a fazer um caminho que já
está a dar resultados e que se está a ver, Porque para o conseguir fazer tínhamos que, em primeiro lugar,
infraestwturar e foi aquilo que fizemos. Não valia a pena estar a fazer mera publicidade e não seguir uma
verdadeira política de turismo que é aquilo que nós temos estado a fazer.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o periodo antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II

—

PERíODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinádas do dia 21 de dezembro
de 2018 (Ata n°31), do dia 4 de janeiro de 2019 (Ata n.° 1) e extraordinária do dia 14 de janeiro (Ata n.° 2)
que, postas a votação, foram aprovadas por unanimidade.
Ponto 2— OBR.4s MUNICIPAIS
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2.1. Contas Finais de Empreitadas
2.1.1. Arranjo Paisagistico da Zona Compreendida entre a Rua Pedro da Fonseca e a Estação
Ferroviária
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 73, de 04/01/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401.0
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada referência CPE

195/2016— Obras de Requailficação Urbana em Castelo Branco: Requalificação Urbana da Área Envolvente
à Antiga Metalúrgica de Castelo Branco: Arranjo Paisagístico da Zona Compreendida entre a Rua Pedro
da Fonseca e a Estação Ferroviária, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Os trabalhos
realizados totalizaram o montante de € 884.148,61 (valor da adjudicação € 738,639,17, valor do primeiro
adicional de trabalhos-a-mais €36.656,15 e valor do segundo adicional de trabalhos-a-mais € 114.061,32),
mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a menos no valor de € 5.208,03, mais IVA à taxa
legal em vigor, relativamente ao valor de adjudicação de €738.639,17, mais IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada referência CPE

195/2016

—

Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação Urbana da Área

Envolvente à Antiga Metalúrgica de Castelo Branco: Arranjo Paisagístico da Zona Compreendida entre a
Rua Pedro da Fonseca e a Estação Ferroviària, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA,
realizada pelo montante de € 884.148,61 (valor da adjudicação € 738.639,17, valor do primeiro adicional
de trabalhos-a-mais €36.656,15 e valor do segundo adicional de trabalhos-a-mais € 114.061,32), mais IVA
à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a menos no valor de € 5.208,03, mais IVA à taxa legal em
vigor, relativamente ao valor de adjudicação de €738.639,17, mais IVA à taxa legal em vigor
2.1.2. Ampliação do Pavilhão Multiusos da Quinta Pires Marques
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 250, de 16101/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Iníraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401.°
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada de Ampliação
do Pavilhão Multiusos da Quinta Pires Marques, adjudicada à empresa António Saraiva & Filhos, Lda. Os
trabalhos realizados totalizaram o montante de € 1,305.120,95, mais IVA à taxa legal em vigor e
evidenciaram trabalhos a menos no valor de €61.669,05, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao
valor de adjudicação de € 1.366.790,00, mais IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada de Ampliação do
Pavilhão Multiusos da Quinta Pires Marques, adjudicada à empresa António Saraiva & Filhos, Lda,
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realizada pelo montante de € 1.305.12095, mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a
menos no valor de €61.669,05, mais IVA à taxa legal em vigor.
2.2. Liberação de Cauções
2.2.1. Requalificação Urbana em Castelo Branco: Bairro do Valongo, Rua Cidade de Maputo e
Rua da Escola do Valongo
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 68, de 04/01/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação Urbana
em Castelo Branco: Bairro do Valongo, Rua Cidade de Maputo e Rua da Escola do Valongo, adjudicada à
empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as
obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá
promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituídas as quantias retidas como garantia ou
a qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos”, no
montante total de €62.614,36.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa João de Sousa Baltasar, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer
outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à
empreitada de Requabilcação Urbana em Castelo Branco: Bairro do Valongo, Rua Cidade de Maputo e
Rua da Escola do Valongo, no montante total de €62.614,36.
2.2.2. Ampliação e Requalificação da Sede de Agrupamento de Escolas: Agrupamento de
Escolas de Alcains Construção de Campo de Relva Sintética
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 76, de 04/01/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestwturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Ampliação e
Requalificação da Sede de Agrupamento de Escolas: Agrupamento de Escolas de Alcains

—

Construção

de Campo de Relva Sintética, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o
seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção
definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código
dos Contratos Púbicos”, no montante total de €4.029,90.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição1 á empresa João de Sousa Baltasar, SA, das quantias retidas como garantia ou a qualquer
outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à
empreitada de Ampliação e Requalificação da Sede de Agrupamento de Escolas: Agrupamento de
Escolas de Alcains Construção de Campo de Relva Sintética, no montante total de € 4.029,90.
—

2.2.3. Requalificação da EN 233 entre o Km 103+000 (Cruzamento com a ER 240) e o Km 106+925
(FeiteiralCastelo Branco)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 77, de 04/01/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação da EN
233 entre o Km 103+000 (Cruzamento com a ER 240) e o Km 106+925 (Feiteira/Castelo Branco),
adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: depois de ser
realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a
4a

liberação de caução, no dia 1 de outubro de 2018, concluiu-se que se encontram cumpridas todas as

obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo que se deverá proceder à liberação das cauções
prestadas conforme previsto nos artigos 39 e 49 do mencionado diploma e serem restituidas as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro título, na percentagem de 15% da caução total da obra” (€
79.877,58), no valorde€ 11.981,64.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 43 liberação das cauções prestadas,
conforme previsto nos artigos 39 e 49 do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas à
empresa João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 15% da caução total da empreitada de Requa(ificação da EN 233 entre o Km 103+000
(Cruzamento com a ER 240) e o Km 105÷925 (Feiteira/Castelo Branco), no valor de € 11.981,64.
Ponto 3— URBANISMO E OBRAS PARTICuLARES

3.1. Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvâo Norte Castelo Branco: Ponderação
—

—

eDivulgação dos Resultados doPeriodo deDiscussão Pública (Alinead)don.°3doArtigo6.°

e nY 6 do Artigo 899 do RJIGT, Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de Maio)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 240, de 15/01/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares sobre a revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Monta(vão Norte Castelo Branco:
—

—

Ponderação e Divulgação dos Resultados do Período de Discussão Pública, em Conformidade com a
Alínea d) do a° 3 do Artigo 6.” e com o n.° 6 do Artigo 89.” do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
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Territorial (RJIGT), Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de Maio. Da informação consta o seguinte texto: “Na
reunião pública do Executivo, realizada em 26 de outubro de 2018, foi deliberado, por unanimidade,
submeter a Proposta de Revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão

—

Norte a um período de

discussão pública, pelo prazo de 20 dias úteis, com início após 5 dias úteis contados a partir da publicação
do respetivo aviso no Diário da República. Em conformidade com o aviso (extrato) n,° 16214/2018,
publicado no Diário da República, 2. Série, n.° 216, de 9 de novembro de 2018, o período de discussão
pública decorreu entre 19/11/2018 e 14/12/2018, tendo sido a apresentadas na Câmara Municipal duas
participações: 1.- Em 11/12/2018 foi apresentada uma reclamação pela requerente Celestina dos Anjos

—

Cabeça de casal da Herança de Herdeiros de Joaquim José Mata (assinada por António José Nunes
Mata), que ‘vêm na qualidade de proprietários de um lote de terreno com a área de 315,00m2, inserido no
referido plano e para o qual é prevista a cedência do terreno para o domínio privado o Município, (...)
manifestar o seu desacordo solicitar que seja reposta a legalidade da situação, a menos que seja prevista
uma indemnização para o mesmo...’ De acordo com as plantas ilustrativas que o requerente junta à
reclamação, a parcela em causa é a parcela L30 que, no âmbito do Plano de Pormenor em vigor publicado
no Diário da República, 2. Série. n.° 37, de 22 de fevereiro de 2011, foi cedida á Câmara Municipal de
Castelo Branco. Foi remetida cópia da referida reclamação à firma BeiraCastelo, através do nosso oficio
n.° 10306, datado de 10/12/2018, solicitando que se pronuncie sobre a mesma uma vez que a revisão do
Plano de Pormenor da Cruz de Montalvão Norte está a ser promovida no âmbito da celebração de um
contrato de planeamento (conforme previsto nos artigos 79.° a 81.° do RJIGT) estabelecido entre a
Câmara Municipal e a BeiraCastelo, na sequência da deliberação da reunião pública realizada em
17/0312017, Em resposta, a BeiraCastelo, por comunicação datada de 14/01/2019, esclareceu e solicitou o
seguinte: ... a BeiraCaste/o efetuou totalmente de boa fé a cedência à autarquia de Castelo Branco, da
-

parcela 30 identificada no plano de pormenor por estar completamente convicta de a mesma ser da sua

legitima propriedade’; ‘na posse e propriedade da referida parcela desde a data da aquisição da mesma,
-

por contrato de compra e venda com os seus primitivos proprietários, a família Stuttaford Luz e Castro, em
2004, atê à cedência da mesma à autarquia, embora não aceitando a reclamação efetuada sobre a
mesma... a fim de não prejudicar a autarquia e nem o processo de revisão do plano pormenor...,
comprometer-se a efetuar a troca da referida parcela n.° 30 por outra designada como a parcela n.°
,

L5. 15, até à emissão do alvará de loteamento que constitua a referida parcela, caso até àquela data não
esteja devidamente esclarecida, toda a situação relativa à reclamação sobre o referido lote 30’. As áreas e
parâmetros das parcelas L5.15 e L30 na proposta do Plano de Pormenor são os seguintes:
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Parcela

Área da
Parcela

Área de Implantação
Máxima

Área de Construção
Máxima

N.° Máximo
de Pisos

L5.15

52500 m2

22000 m2

250,00 m2

2

L30

314,80 m2

110100 m2

220,00 m2

2

Face ao teor da comunicação da BeiraCastelo, solicitou-se a apreciação do Gabinete Juridico sobre a
reclamação apresentada no âmbito do período de discussão pública (relativo ao aviso (extrato) n.°
16214/2018, publicado no Diário da República, 2, Série, n.° 216, de 9 de novembro de 2018),
designadamente quanto ao esclarecimento /solicitação da exposição da BetraCastelo, datada de
14/01/2019, por forma a aferir a legalidade da proposta da BeiraCastelo e ajudar na ponderação/decisão
da Câmara Municipal quanto à resposta à reclamação apresentada por Celestina dos Anjos

—

Cabeça de

casal da Herança de Herdeiros de Joaquim José Mata, nos termos do n.° 6 do artigo 89 do RJIGT. O
Gabinete Juridico emitiu o seguinte parecer: ‘Tendo sido recebida reclamação no decorrer do período de
discussão pública da proposta de revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Monta/vão Norte, nos termos
do artigo 89.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, importa procederá respetiva apreciação. Sem
prejuízo da existência de algumas fragilidades formais no requerimento, designadamente por falta de
identificação clara do requerente que permita aferir inequivocamente a sua legitimidade e interesse no
processo, sempre poderá ser admitida a sua aceitação na medida em que, da documentação que junta, se
poder concluir do legitimo interesse do conjunto dos proprietádos identificados na cópia da certidão
permanente.

É invocado no

requerimento o direito de propriedade de prédio com uma área de 315 m2,

inscrito na matriz predial sob o artigo 8422 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.°
2341/19910705, localizado na área de implantação do PP e correspondendo grosso modo ao lote 30, que
integra o domínio municipal por cedéncia operada por alvará de loteamento em conformidade com o Plano
de Pormenor da Cruz do Monta/vão Norte que entrou em vigor em 2011. Ora, no presente procedimento
destinado à revisão do dito Plano não está em causa qualquer alteração à situação do lote 30 e à sua
integração no domínio municipal. Forçoso é concluir, portanto, que este não será o momento oportuno
para invocar e demonstrar a propriedade da parcela reclamada, o que deveria ter ocorrido no decurso do
periodo de discussão pública promovido em 2010. Veio, entretanto, a sociedade promotora, por seu lado,
alegar a propriedade da parcela em questão á data da aprovação do Plano de Pormenor, tendo
posteriormente e por força da cedência ao domínio privado municipal, sido o lote 30 registado a favor do
Município. Estando em causa a alegação de direito de propriedade sobre um bem imóvel, sempre se dirá
que não cabe ao Município intervir e dirimir conflitos nessa matéria, devendo os interessados recorrer, em
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caso de litígio e se assim o entenderem, às competentes instâncias judiciais.
BeiraCastelo

—

É certo que a promotora

Sociedade de Investimento Imobiliário, Lda., veio assumir o compromisso de procurar o

entendimento quanto à questão da propriedade, comprometendo-se mesmo, caso não o consiga, a
promover a permuta do lote 30 inicialmente cedido o Municipio, com a parcela L5. 15. Ora, desde que não
fiquem por essa via prejudicados os direitos e interesses do Município, cuja cedência para o domínio
municipal do lote 30 se destinou a garantir, não se vê inconveniente na solução proposta.’ 2.- Em
13/12/2018, foi apresentada reclamação pelo requerente Rui Manuel Amara Alves, que ‘vem reclamar
sobre a legalidade do procedimento de Discussão Publica iniciado nos termos previstos no Aviso n°
16214/2018, publicado em Diário da República, 2. Série, n.° 216, de 9 de novembro de 2018, por este
apresentar vícios de forma.’ Relativamente ao ponto 1 da reclamação, relativo aos prazos de elaboração
do plano e à caducidade do procedimento, informa-se que a decisão relativa à prorrogação do prazo foi
deliberada na reunião pública que teve lugar imediatamente ao termo do prazo de 12 meses estabelecido
na reunião de 17/03/2017. Mais se informa que o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, a
concordar com a proposta dos serviços no sentido de ‘Prorrogar o Prazo da Revisão do Plano de
Pormenor da Cruz do Montalvão

—

Norte por um periodo de 12 meses, contabilizados a partir do final do

prazo previamente estabelecido na reunião realizada em 17/03/2017, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 76 do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maioÇ foi proferido dentro do prazo de 12 meses
estabelecidos. Relativamente ao ponto 2 da reclamação do requerente, relativo ao relatório de avaliação
de revisão do plano/objetivos, informa-se que na informação n.° 1237, de 14/03/2017, presente à reunião
da Câmara Municipal em 17/03/2017, são explicadas as razões que mofivaram a revisão do plano, razões
essas que se encontram no relatório de avaliação elaborado para o efeito. Salvo melhor opinião, a análise
feita pelo requerente no referido ponto 2 da reclamação tem de ser em atenção a totalidade dos
documentos que estiveram na base da tomada de decisão da deliberação, de 17/03/2017, de mandar
proceder à revisão do plano e não apenas os textos publicados nos avisos (extratos) do Diário da
RepúbPica Verifica-se que as questões suscitadas neste ponto 2 da reclamação são relativas ao Aviso
(extrato) n.° 5068/201 7, publicado em Diário da República, 2. Série, n.° 89, de 9 de maio de 2017, ou seja,
ao período de participação pública preventivo’ que decorreu entre 10 de maio e 1 de junho de 2017 e que
estabeleceu um prazo para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações, sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração
Conforme se pode verificar na deliberação da Câmara Municipal realizada em 16/06/2017, não foram
apresentadas quaisquer informações ou sugestões durante o período de participação pública referido.
Neste contexto consideram-se extemporâneas tais questões. Por fim, e para dissipar quaisquer dúvidas
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sobre o assunto, informa-se que no dia 02/10/2018 se realizou a reunião de Conferência Procedimental,
tendo por objeto a revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte, nos termos e para os
-

efeitos do disposto no n.° 3 do art.° 86.° do Regime Juridico dos Instrumentos de Gestão do Território
(RJIGT), não tendo sido levantadas pelas entidades presentes (Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro, Agência Portuguesa do Ambiente, EDP Gestão da Produção de
Energia, lnfraestruturas de Portugal

—

Gestão Regional de Castelo Branco e Guarda e Direção-Geral do

Território) quaisquer dúvidas relativamente aos procedimentos, designadamente no que diz respeito às
deliberações de elaboração e de prorrogação de prazo, à participação pública, à publicação em Diário da
República e à publicitação (divulgação) nos meios de comunicação social no site oficial do municipio e na
plataforma colaborativa de gestão territorial da Direção-Geral do Território. Considerando que a
reclamação apresentada pelo requerente Rui Manuel Amaro Alves se enquadra no n.° 3 do artigo 89.° do
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio a Câmara Municipal fica obrigada ao envio de uma resposta
fundamentada, Proposta: Em face do exposto, propõe-se que em reunião pública do Órgão Executivo seja
deliberado o seguinte: Remeter a reclamação apresentada pela requerente Celestina dos Anjos (cabeça
-

de casal da Herança de Herdeiros de Joaquim José Mata) à firma BeiraCastelo para que, por parte desta
firma, sejam desenvolvidos os procedimentos que se propuseram realizar na comunicação enviada à
Câmara Municipal, em 14/01/2019, realçando-se que devem ser devidamente salvaguardados os
interesses do Município na solução que for encontrada; Não dar provimento à reclamação apresentada
-

pelo requerente Rui Amaro Alves em virtude de as razões e fundamentações descritas na presente
informação esclarecerem que não existem quaisquer dúvidas relativamente aos procedimentos
desenvolvidos no ãmbito da revisão do Plano; Informar os requerentes sobre as decisões tomadas pela
-

Câmara Municipal;

-

Divulgar os resultados da discussão pública, designadamente, através da

comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respeUvo sítio na lntemet, para
cumprimento da alínea d) do nY 3 do artigo 69 e do n9 6 do artigo 899 do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14
de maio; Manter a Proposta a revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte submetida a
discussão pública através o aviso (extrato) nY 16214/2018, publicado no Diário da República, 2. Série, nY
-

-

216, de 9 de novembro de 2018;
Montalvão

—

-

Remeter a Proposta a revisão do Plano de Pormenor da Cruz do

Norte à Assembleia Municipal, para efeitos de eventual aprovação, conforme o disposto no

n.° 1 do artigo 90.° do Decreto-Lei nY 80/2015, de 14 de maio;

-

Mais se propõe que, após eventual

aprovação da Proposta do Plano, conforme disposto no nY 2 do artigo 92.° Decreto-Lei nY 80/2015, de 14
de maio, seja autorizada a Divisão de Urbanismo e Obras Particulares/Departamento Técnico Operacional,
a iniciar os procedimentos administrativos subsequentes à conclusão da elaboração, os quais devem ser
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concretizadas de modo a que, entre a respetiva aprovação pela Assembleia Municipal e a publicação no
Diária da República, medeiem 30 dias, para a casa dos planas de pormenor. Estes procedimentos são
promovidos através da plataforma de submissão automática, destinada ao envio dos planos territoriais
para publicação no Diário da República e para depósito na Direção Geral do Território,”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
remeter a reclamação apresentada pela requerente Celestina dos Anjos (cabeça de casal da Herança de
Herdeiros de Joaquim José Mata) à firma BeiraCastelo para que, por parte desta firma, sejam
desenvolvidas os procedimentos que se propuseram realizar na comunicação enviada à Câmara
Municipal, em 14/01/2019, realçando-se que devem ser devidamente salvaguardados os interesses da
Município na solução que for encontrada.
Deliberou ainda, não dar provimento à reclamação apresentada pelo requerente Rui Amara Alves, em
virtude de as razões e fundamentações descritas na informação n.° 240, de 15/01/2019, da Divisão de
Urbanismo e Obras Particulares, esclarecerem que não existem quaisquer dúvidas relativamente aos
procedimentos desenvolvidos no âmbito da revisão do plano.
Deliberou ainda, informaras requerentes sobre as decisões tomadas pela Câmara Municipal.
Deliberou também, divulgaros resultados da discussão pública, designadamente através da comunicação
social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio na lntemet, para cumprimento da
alínea d) da n.° 3 do artigo 69 e do nY 6 do artigo 89.° do Decreto-Lei nY 80/2015, de 14 de maio.
Deliberou também, manter a Proposta da revisão do Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão

—

Norte

submetida a discussão pública através a avisa (extrato) n.° 16214/2018, publicada no Diário da República,
2. Série, n.° 216, de 9 de novembro de 2018.
Deliberou também, remeter a proposta da revisão da Plana de Pormenor da Cruz do Montalvão

—

Norte

à Assembleia Municipal, para efeitos de eventual aprovação, conforme o disposto na n,° 1 do artigo 90.°
do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio.
Mais deliberou, que após eventual aprovação da proposta de revisão do plano, conforme disposta no
n.° 2 do artigo 929 Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maia, seja autorizada a Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares/Departamento Técnica Operacianal, a iniciar os procedimentos administrativas
subsequentes ã conclusão da elaboração, os quais devem ser concretizados de modo a que, entre a
respetiva aprovação pela Assembleia Municipal e a publicação no Diário da República, medeiem 30 dias,
para a caso dos planos de pormenor. Estes procedimentos são promovidos através da plataforma de
Ata n.° 3/201 9, de 18 de Janeiro
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submissão automática, destinada ao envio dos planos territoriais para publicação no Diário da República e
para depósito na Direção Geral do Território.
3.2. LU-LOT 512018. Centralbat— Comércio e Distribuição de Baterias e Acessórios, Lda. Zona
Industrial de Castelo Branco. Alteração ao Loteamento
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado pela firma Centralbat

—

Comércio e

Distribuição de Baterias e Acessórios, Lda, para alteração do loteamento referência LU-LOT 5/2018, de
20/12/2018, titulado pelo Alvará n.° 75/2003

—

Área de Localização Empresarial de Castelo Branco

—

Ampliação da Zona Industrial de Castelo Branco). Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP
(Gestão e Seguimento de Processos), em 02/01/2019, os serviços propõem o deferimento da pretensão.
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento referência LU-LOT
5/2018, de 20/1212018, titulado pelo Alvará n.° 75/2003
Branco

—

—

Área de Localização Empresarial de Castelo

Ampliação da Zona Industrial de Castelo Branco), requerida pela firma Centralbat

—

Comércio e

Distribuição de Baterias e Acessórios, Lda.
3.3. LE-EDI 151/2017. CPSTR— Casas do Pó da Serra, Lda. Sarzedas. Declaração de Caducidade
de Processos de Licenciamento
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência LE-EDI 151/2017, de 12/10/2017, requerido pela firma CPSTR

—

Casas do Pé da Serra, Lda,

para proceder a obra de alteração localizada em Chão da Porta, Figueira da Bica

—

Grade, freguesia de

Sarzedas. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de
Processos), em 09/01/2019, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento,
considerando estarem cumpridos os formalismos legais.
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência LE-EDI 151/2017, de 12)10/2017, requerido pela firma CPSTR

—

Casas do Pé da Serra, Lda, para proceder a obra de alteração localizada em Chão da Porta, Figueira da
Bica Grade, freguesia de Sarzedas.
—

Ponto 4—SERVIÇOS MUNIcIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Repavimentação da Rua do Cardal em Freixial do Campo. 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 Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
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17/12/2018, para adjudicação do concurso público da empreitada Repavimentação da Rua do Carda! em
Freixial do Campo, à empresa Covatei

—

Construção Civil e Obras Públicas, SA, pelo montante de €

26.01920, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
17/12/2018, para adjudicação do concurso público da empreitada Repavimentação da Rua do Carda! em
Freixial do Campo, à empresa Covatei

—

Construção Civil e Obras Públicas, SA, pelo montante de €

26.019,20, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
Ponto 5— PATRIMÓNIO

5.1. Lotes de Terreno C2, C3, C9, C15, C17 e C24 da Quinta da TorrelChaparral em Castelo Branco.
Estimativa de Valor para Alienação em Hasta Pública
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2, de 08/01/2019, do Diretor do Departamento
Técnico Operacional, propondo os valores base de seis lotes de terreno sitos na Quinta da
Torre/Chaparral, em Castelo Branco, para a licitação em hasta pública. De acordo com as considerações
constantes do relatório de avaliação elaborado para o efeito, os valores propostos são os seguintes: Lote
C2, com a área de 420,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14917, da freguesia de Castelo
Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9315/20081022,
estima-se o valor base de licitação em € 56.700,00; Lote C3, com a área de 420,00 m2, inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo 14918, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco sob o n.° 9316/20081022, estima-se o valor base de licitação em € 56.700,00;
Lote C9, com a área de 429,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14932, da freguesia de
Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
9322/20081022, estima-se o valor base de licitação em €56.800,00; Lote C15, com a área de 436,00 m2,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14933, da freguesia de Castelo Branco e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9328/20081022, estima-se o valor base de
licitação em € 56,700,00; Lote C17, com a área de 390,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 14932, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo
Branco sob o n.° 9330/20081022, estima-se o valor base de licitação em €57.900,00; e Lote C24, com a
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área de 386,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14935, da freguesia de Castelo Branco e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9337/20081022, estima-se o
valor base de licitação em €57.800,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de venda em hasta pública
mediante a publicação de edital dos seis lotes, sitos na Quinta da Torre/Chaparral, em Castelo Branco,
propriedade municipal, pelos valores base de licitação, para o Lote 02, € 56.700,00, para o Lote 03, €
56.700,00, para o Lote 09, € 56.800,00, para o Lote 015, € 56.700,00, para o Lote 017, € 57.900,00 e
para o Lote 024, €57.800,00, a qual terá lugar no próximo dia 15 de fevereiro, no início da reunião pública
da Câmara Municipal.
5.2. Atribuição de Preços a Edições de Obras Literárias Patrocinados pelo Município

5.2.1. O Guardador de Rebanhos, Edição 2018
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 90, de 07/01/2019, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de €13,00 para venda ao público do livro O Guardadorde Rebanhos, obra
literária de Alberto Caeiro, edição 2018, patrocinada pelo Município de Castelo Branco.
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 13,00 para venda ao público do
livro O Guardador de Rebanhos, obra literária de Alberto Caeiro, edição 2018, patrocinada pelo Município
de Castelo Branco.
5.2.2. Livro Colecção Árvore, Edição 2018. Retificação de Deliberação da Câmara Municipal de
07112/2018 (Ponto 8.4.1. Obras Literárias. Biblioteca Municipal, da Ordem de Trabalhos)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n,° 5469, de 30/11/201 8, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de € 10,00 para venda ao público do livro Colecção Árvores, obra literária
de João de Sousa Teixeira, edição 2018, patrocinada pelo Município de Castelo Branco.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 10,00 para venda ao público do
livro Colecção Árvores, obra literária de João de Sousa Teixeira, edição 2018, retificando o valor aprovado

de € 8,00 por deliberação, de 07/12/2018, sob o Ponto 8.4.1. Obras Literárias. Biblioteca Municipal, da
ordem de trabalhos.
Ponto 6— CONTABILIDADE

Integração do Saldo Transitado do Ano 2018 nos Fundos Disponíveis de 2019
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 236, de 15/01/2019, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, elaborada nos termos da alínea a) do n.° 3 do artigo 5.° da Lei n.°
127/2012, de 21 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.° 66-B/2012, de 31 de dezembro e
pelo Decreto-Lei n.° 99/2015, de 2 de junho, propondo que a Câmara Municipal delibere autorizar a
integração do saldo transitado do ano 2018, apurado de disponibilidades no valor de €30.419.902,50, nos
fundos disponíveis para o ano de 2019.
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a integração do saldo transitado do ano
2018, apurado no montante de € 30.419.90250, nos fundos disponíveis para o ano de 2019.
Ponto 7

—

DELIsEaçÕEs DIVERSAS

Despacho de Delegação de Competências para Assinatura de Correspondência de Expediente
Necessário à Mera Instrução de Processos
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, o Despacho n.° 1/2019,
de 4 de janeiro, determinando o seguinte: “no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.° 2
do artigo 35°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o artigo 16°, da Lei n.° 49/2012, de 29 de
agosto, delego nos dirigentes municipais abaixo discriminados, a assinatura de correspondência ou do
expediente necessário à mera instrução de processos. 1. Departamento de Administração Geral: Francisco
José Alveirinho Correia, Diretor do Departamento e, nas suas faltas e impedimentos, Roberto Antônio Reixa
Nabais, Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos. 1.1. Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos: Roberto Antônio Reixa Nabais, Chefe da Divisão. 1.2. Divisão de
Educação, Cultura, Desporto e Ação Social: Teresa Maria de Jesus Antunes, Chefe da Divisão. 1.3. Divisão de
Gestão Patrimonial e Instalações Municipais: Maria Otília dos Santos Pires Caetano, Chefe da Divisão. 2.
Departamento Técnico Operacional: Luis Alfredo Cardoso Resende, Diretor do Departamento e, nas suas
faltas e impedimentos, respetivamente, Anibal Sanches da Natividade, Chefe da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas ou José Eduardo Cardoso Lourenço, Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras
Particulares. 2.1. Divisão de Obras, Equipamentos e lnfraestruturas: Aníbal Sanches da Natividade, Chefe da
Divisão. 2.2. Divisão de Urbanismo e Obras Particulares: José Eduardo Cardoso Lourenço, Chefe da Divisão”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 17 de janeiro:
Operações Orçamentais
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Operações Não Orçamentais

€ 8.393,56

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III

—

PERi000 DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Terminados os assuntos da ordem do dia, a Câmara Municipal passou a ouvir as intervenções por
parte do público assistente, nos termos do nY 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Interveio o Senhor José Calcinha, morador em Cruz de Montalvão, que disse estar a usar da palavra
na sequência da sua intervenção sobre a zona da cidade onde habita, numa reunião de câmara, que no
seu entender está a ser muito descurada, onde há muita coisa que pode ser feita, designadamente quanto
à organização do trânsito. Disse que, desde a última reunião em que esteve presente, nada foi feito.
Afirmou estar a intervir para lembrar que as pessoas que ali vivem também são habitantes da cidade e
para lembrar a Câmara Municipal que deveria preocupar-se mais com eles. Terminou alertando para o
estado do passeio da Rotunda do Milénio, que qualificou de estar em estado ‘miserável’, desde há
bastante tempo. Interveio ainda o Senhor António José Verissimo Teixeira Bispo, para defender uma
intervenção de requalificação no Chafariz de São Marcos, cujo estado de conservação considerou
inadmissivel. Perguntou para quando a Câmara Municipal estava a planear uma intervenção ali. O Senhor
Presidente agradeceu as duas intervenções. Depois disse ao Senhor José Calcinha que, como já lhe
havia dito, não estava esquecido da zona Cruz de Montalvão e que a sua requalificação chegaria. Explicou
que a Câmara não tinha recursos para intervir em todas as zonas da cidade ao mesmo tempo, que as
requalificações estavam a ser feitas gradualmente, que obviamente haveriam sempre obras para fazer na
cidade, mas que os trabalhos estavam a seguir o seu curso, Quanto à questão do Senhor Bispo,
respondeu que existia um projeto para requalificação, não só do chafariz, mas de todo o largo. Explicou
que a oportunidade para se fazer uma intervenção em todo o largo ainda não tinha surgido, mas que
atendendo ao estado do chafariz, a Câmara Municipal já tinha iniciado o processo para a sua
requalificação especifica, cujo projeto foi feito e enviado ao Ministério da Cultura, para emissão do
necessário parecer para a intervenção poder ser iniciada. Explicou ainda que assim que o Ministério da
Cultura dê a sua aprovação, a Câmara Municipal iniciaria imediatamente ao procedimento concursal cuja
intervenção, o Senhor Presidente disse que custa cerca de quinze mil euros. Disse que a intervenção geral
previa a viragem do chafariz para o interior do largo, que tinha tentado encontrar financiamento para esse
projeto, mas que tal não tinha acontecido e que por isso não se optou por uma intervenção geral, mas por
uma intervenção, especificamente, no chafariz.

Ata n.° 3/2019, de 18 de Janeiro
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei nY 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 10horas,
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 Câmara

O Secretário

Ata n.° 3/2019, de 18 de Janeiro
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