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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°f2
Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos Paços do Município,
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 Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Colaborador do Município. Comunicação Social,
Caros Concidadãos. Eu gostaria de abordar, de forma direta e indireta, a Assembleia Municipal do dia de
ontem, a sessão solene do 25 de Abril para, de uma certa maneira, dar os parabéns pela forma como
foram feitas determinadas reflexões que nos permitem perceber quão importante é a nossa
responsabilidade na construção de uma democracia madura, consistente e duradoura. Mas também foram
abordados dois temas que eu gostaria de focar. Um primeiro, que foi transversal a algumas intervenções
que têm a ver com os desafios que as regiões do interior nas temáticas relacionadas com o
envelhecimento e com a desertificação.

É uma preocupação de todos e este município tem desenvolvido

uma estratégia que pretende reverter aquela que é uma grande ameaça para as nossas regiões. Quando
falo na intervenção direta, falo nas medidas e nas estratégias que têm sido definidas com vista a
consolidar e a criar na nossa região uma economia mais forte, uma cidade mais aprazível para se viver, de
forma a conseguirmos fixar e atrair pessoas na vertente económica e na perspetiva de criar mais emprego.
O trabalho que temos desenvolvido já é de alguns anos, nomeadamente, na criação de equipamentos de
apoio à atividade económica... Falaria aqui do CATAA

—

Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro

Alimentar de Castelo Branco, do Centro de Empresas Inovadoras (CEI), naquilo que é o apoio aos
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empreendedores... Falaria aqui, mais recentemente, na construção e na abertura da Fábrica da
Criatividade, naquilo que é uma estrutura de apoio à criação de emprego, mais diretamente relacionado
com as indústrias criativas e, de certa forma, para potenciar a academia, nomeadamente, a ESART

—

Escola Superior de Artes Aplicadas, do Politécnico de Castelo Branco... Destacaria também a construção
do Lote 120 na Zona Industrial que vem colmatar uma lacuna naquilo que tem a ver com o
empreendedorismo de génese mais industrial... Este tipo de estratégia terá que começar a dar os seus
frutos e isso é visível em várias matérias. Mas, associado a isto, não nos podemos esquecer de outras
infraestruturas que foram criadas e que, diretamente, não têm a ver com a criação de emprego, mas,
indiretamente, contribuem para fortalecer a nossa região. Eu destacaria o aeródromo que é uma
infraestrutura que nos faz diferenciar de outras regiões e que, de certa forma também nos fortalece naquilo
que é uma vantagem comparativa face a outras regiões. E é por este ecossistema que foi criado fruto de
uma estratégia bem definida e com um foco muito concreto, que eu posso afirmar que há aqui uma
dinâmica de criação de emprego, nos últimos tempos, que não pode ser ignorada. Não pode ser ignorado
o número de empresas que se criaram recentemente no CEI e que permite dizermos que quase que está
de ‘lotação esgotada’... Também não é indiferente a quantidade de lotes que estão a ser alvo de
construção ou de projeto de construção de novas unidades industriais na zona industrial de Castelo
Branco e não só porque, por exemplo, hoje aqui na reunião de câmara vai para conhecimento a reserva de
um lote para a zona industrial de Alcains... Portanto, há aqui uma dinâmica económica nas nossas zonas
industriais... E está mais do que visto que é importante sublinhar este tipo de projetos, mas também não
queria deixar passar indiferente
de emprego

—

—

inclusivamente, num jornal local vem aqui um anúncio de recrutamento

que é a instalação de um polo de investigação e desenvolvimento, em Castelo Branco, na

área da aeronáutica. Muita gente acusa de não se estarem a criar empregos qualificados e a verdade é
que a realidade desmente esse tipo de situações e este é um bom exemplo de um polo de investigação e
desenvolvimento que se vai dedicar ao desenvolvimento de sistemas de missão para aeronaves tripuladas
e recruta engenheiros aeronáuticos, informáticos, eletrotécnicos... E isto associa-se ao fruto de um
trabalho que a Câmara Municipal desenvolve, muitas vezes, em back office, nos bastidores, de forma
discreta, mas consciente daquilo que é a mais-valia, os nossos pontos fortes e que, de certa forma, em
articulação com empresários, com investidores, nos permite potenciar aquilo que existe e criar aqui
emprego numa área que nos vai diferenciar, com certeza, de outras regiões. Sublinho aqui a perspetiva da
criação de um polo de investigação e desenvolvimento na indústria da aeronáutica que vem muito ao
encontro daquilo que é potenciar o aeródromo. Mas, ainda, reportando à Assembleia Municipal de ontem,
comemorativa do 25 de Abril, foi também abordado um tema, pelo PSD, mencionando o estado de
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abandono das nossas aldeias. Eu tenho que discordar dessa afirmação porque essa carapuça não pode
assentar a este Executivo que tem feito muito pelas freguesias. É dado como adquirido e muito presente
no discurso do Senhor Presidente da Câmara aquilo que é a coesão territorial, Nós temos visto as
freguesias como um fator totalmente importante e pertinente para o desenvolvimento do nosso concelho,
numa perspetiva de desenvolvimento global e sustentável, por isso é que, independentemente do número
de pessoas que residem nas nossas aldeias, isso não nos tem impedido de fazer um trabalho que, na
minha opinião, é inigualável, Não só na requalificação urbana, muitas vezes na totalidade, quase, da
aldeia em todas as freguesias do nosso concelho, como também naquilo que tem sido a constante
construção de novos equipamentos ou a manutenção de equipamentos de apoio às pessoas que vivem
nessas aldeias, nessas sedes de freguesia e que o Município não se tem esquecido. Além do investimento
material, acho que se tem feito um investimento magnifico nas iniciativas de valorização dos costumes
dessas localidades, das tradições, da sua gastronomia, no apoio ao associativismo que, felizmente, ainda
subsiste nessas aldeias e, numa perspetiva global daquilo que é o recreio, a cultura e o desporto que
quem conhece e anda no terreno, percebe da existência de muitas pessoas ativas e proativas que não
deixam que essas freguesias estejam votadas ao abandono, Isso só é possível porque se faz aqui um
trabalho de proximidade e o Senhor Presidente faz questão que estejamos próximos das pessoas,
nomeadamente, nas freguesias, E falamos isto com conhecimento de causa, baseados num trabalho
conjunto com as juntas de freguesia que entendemos serem vínculos importantes para que o trabalho do
—

município também possa ser feito com assertividade e com pertinência

—

e em parceria com as

associações. É importante focar a parceria com as associações. Nós damos liberdade às associações
para desenvolverem as suas atividades, os seus planos de atividades, aquilo que entendem que é
verdadeiramente pertinente para as pessoas que lá vivem, porque são eles também que as conhecem
melhor, E, a Câmara Municipal, não quer intervir, não quer condicionar associações nenhumas, o que faz
é juntar-se de forma a facilitar a concretização das atividades que as associações ou as juntas de
freguesia querem desenvolver. É nesta estratégia global que surgem determinados eventos que eu
gostaria aqui de sublinhar como forma de evidenciar a realidade que acabei de falar. Uma que, para
mim... Por isso é que eu digo que só quem lá vai é que consegue dimensionar aquilo que lá existe,,. Que
eu gostaria aqui de referenciar: o torneio de futebol de ‘benjamins’ que aconteceu nas Rochas de Baixo
que eu acho que foi uma coisa magnifica. Um conjunto de equipas de ‘benjamins’

—

penso que foram oito

equipas, o Clube Desportivo de Alcains, o Benfica de Castelo Branco, o Desportivo de Castelo Branco, a
Estação da Covilhã, o Proença-a-Nova, entre outras

—,

mais de cento e dez atletas a que se juntaram

equipas técnicas, os dirigentes desses clubes e famílias e onde se juntaram, nesse sábado, cerca de
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quinhentas pessoas e o que eu acho mais importante de sublinhar é que os grandes destaques que se
podem dar àquele evento são dois: um é o dia inigualável que se teve em Rochas de Baixo com um
movimento brutal; e o outro foi a ilação que das pessoas que não conheciam as Rochas de Baixo e que
saíram de lá com a ideia que é a capacidade organizativa que o Desportivo das Rochas de Baixo
demonstrou. Depois, dando sequência à estratégia do Município de valorização das nossas freguesias,
destacaria aqui também as recentes Feira da Vinha e do Vinho, em Salgueiro do Campo e a Feira do
Queüo, em Alcains. A Feira da Vinha e do Vinho, em Salgueiro do Campo, apesar do esforço da junta de
freguesia, penso que, de forma global, foi uma boa feira, mas infelizmente o tempo também não permitiu
potenciar, mas não deixa de ser um evento que mais uma vez foi recreado, no sentido de valorizar ainda
mais este tipo de eventos. Por fim, destacar a Feira do QueUo, em Alcains, fazendo aqui o novo modelo,
implementado o ano passado e melhorado este ano. Acho que foi uma feira com uma intensidade brutal,
com muito mais negócio, qualidade, impacto e que fez com que milhares de pessoas tivessem rumado a
Alcains num fim-de-semana bastante intenso. Terminando a minha intervenção, esta é a evidência do
trabalho desenvolvido.,. O desenvolvimento de um concelho assente na coesão territorial, na
sustentabilidade, com todos e para todos. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras e Senhores
Vereadores. Senhores Funcionários da Autarquia. Comunicação Social. Público presente. Hoje quero falar
do tema ‘marca Castelo Branco’. De uma forma breve falar um bocadinho sobre esse tema. Quero fazer
aqui um elogio ao Executivo camarário por ter tomado essa iniciativa de criação da ‘marca’. Sem dúvida é
uma mais-valia para a nossa cidade, para o nosso concelho. Contudo, para os mais atentos, obviamente,
foi um tema que o PSD referiu várias vezes no seu programa eleitoral, pata a criação dessa ‘marca’. No
entanto, temos vindo a ser confrontados com diversas questões relacionadas com esta ‘marca’ para as
quais nós não temos tido respostas e queria endereça-las ao Senhor Presidente se ele puder responder
—

às mesmas. De uma forma resumida eu enumerei aqui três questões:
ter sido a Escola Superior de Artes a criar a ‘marca’?

2a

1a

Pensaram na possibilidade de

Quanto é que custou a criação e a apresentação

da ‘marca’ ? falam-se em vários valores e assim, de uma forma geral, a população fica esclarecida.
—

3a

o

valor gasto engloba todo o merchandising que está a ser feito na nossa cidade? Para além disto, e falando
um bocadinho na intervenção do Senhor Vereador Jorge Pio... Estava a ouvi-lo com alguma atenção... Na
vertente económica e sendo conhecedor dos dados, eu queria colocar-lhe aqui algumas questões, até por
algumas dificuldades que eu tenho sentido ultimamente. O Senhor Vereador sabe quantos novos postos
de trabalho foram criados

—

não a rotativídade de postos de trabalho

—

no último ano? E qual é a bolsa de

emprego que existe, atualmente, na cidade? Porque existe muita dificuldade de recrutamento neste
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momento na cidade. Deixo-lhe estas duas questões e se me pudesse responder, agradecia. Obrigado,
bom dia.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: ‘Bom dia Senhor Presidente, Bom dia Senhoras
Vereadoras. Bom dia Senhores Vereadores. Bom dia Senhores Diretores de Departamento. Bom dia
Caros Cidadãos, Funcionários da Autarquia. Comunicação Social. O concelho de Castelo Branco está
preocupado com a proteção, a emergência e o socorro dos seus cidadãos. Nesse sentido esteve envolvido
num grande exercício nacional da Proteção Civil que se desenvolveu no concelho de Castelo Branco em
conjunto com os concelhos de Vila Velha de Ródão e de ldanha-a-Nova. Quero dizer que esse exercício
começou o planeamento em fevereiro e teve uma particularidade: era um exercício do Exército, designado
como Fénix 2019 e teve esta particularidade de não ser o próprio Exército a definir os incidentes do
exercício. Foram as instituições, associações, os agentes da Proteção Civil, que os criaram. Depois, a
parte da execução do incidente, essa sim, já foi só e inteiramente da responsabilidade do Exército e,
também, dos agentes da Proteção Civil, mais propriamente, da Comissão da Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil, a nova designação que tem a antiga Autoridade Nacional de Proteção Civil,
Quero dizer que estiveram envolvidos o treino, as capacidades de resposta em situação de crise e teve,
como principal incidente, uma rotura parcial da barragem de ldanha-a-Nova. A Comissão Municipal de
Emergência e Proteção Civil esteve aqui reunida, num sábado e foi ativado o Plano Municipal de
Emergência e Proteção Civil. Foi testado o Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil e quero dizervos que tiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários e Castelo Branco, a Proteção Civil Municipal, as
Forças de Segurança, a Unidade Local de Saúde e, também, todas as instituições na área do leito do rio e
das situações que, eventualmente, poderiam ser afetadas pela rotura parcial da barragem. Estiveram
também envolvidas as populações de algumas aldeias do nosso concelho, principalmente na zona leste,
como é obvio e quero dizer-vos que no final o desiderato do exercício foi conseguido e que o Exército deu
os parabéns a todos os envolvidos pela forma dinâmica, empenhada, como tiveram a hombridade de
executar todas as ações. Foram criados incidentes no âmbito dos riscos tecnológicos, do contexto químico
e dos riscos naturais, precisamente porque também foi envolvida a parte que diz respeito a Almaraz que
nós sabemos ser uma zona preocupante nesta área do nosso território. Mais uma vez Castelo Branco
esteve ao mais alto nível com os concelhos de Vila Velha e Idanha-a-Nova e quero dizer-vos que é a
nossa região que este ano foi escolhida para este grande exercício do Exército. Também teve a
particularidade de o novo Regimento de Apoio Militar de Emergência, sedeado em Abrantes, desenvolver
as suas capacidades. Mais uma vez, de forma reiterada, Castelo Branco, como sabem, em 2019, foi
designada Capital Jovem da Segurança Rodoviária, estão muito envolvidos a Câmara Municipal e o
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Instituto Politécnico de Castelo Branco, numa pareceria dinâmica com a Fórum Estudante, que é a
organizadora deste evento e tivemos em Castelo Branco jovens de todo o país, dos dezasseis aos dezoito
anos, em mais uma iniciativa designado como Brisa Student Drive Camp, em que os jovens tiveram a
oportunidade de participar em várias atividades no âmbito do Workshop de Condução Defensiva e em
ações organizadas pela Escuderia de Castelo Branco, no âmbito da segurança na estrada e na
competição. Também as forças de segurança, a nossa escola de trânsito, os bombeiros de Castelo
Branco, duas escolas do instituto politécnico, algumas associações da nossa cidade e do concelho
estiveram envolvidas e, no final, os jovens passaram a ser certificados como embaixadores de Castelo
Branco, no âmbito da segurança rodoviária e esses estão disseminados porque eram de todo o país, são
disseminados da nossa realidade como concelho e tiveram a oportunidade de visitar alguns museus da
nossa cidade, o que leva Castelo Branco para fora do nosso concelho e do nosso território. Evidentemente
que este é um investimento importante nos nossos jovens porque nós sabemos que é nestas idades que
eles deixam a particularidade de serem só peões para passarem a ser, também, condutores,
principalmente, de veículos de duas rodas e nós sabemos o trágico que é a perda de vidas humanas nesta
faixa etãria por má utilização e, às vezes, por situações mais complicadas desde bebidas alcoólicas até à
parte que diz respeito a estupefacientes, na utilização desses meios que podem procurar e haver
acidentes que podem provocar a perda de vidas humanas. Foi realizado o li Concurso de Modelo e
Andamentos CCAM Beira Baixa Sul, organização da Associação de Criadores de Cavalos Lusitanos da
Beira Interior, que tem já a sede na Escola Superior Agrária, nas antigas instalações da ESARI, é uma
mais-valia para a nossa cidade e é também uma forma de potenciar a agricultura associada ao gado
equídeo. De uma forma nostálgica, dizer-vos que este concurso de andamentos foi realizado no Campo de
Montalvão onde muito anteriormente foram realizados concursos de hipismo, já lá vão mais de cinquenta
anos, e a algumas pessoas de mais idade sentiram o peso daquela área envolvente do Montalvão nesta
vertente dos concursos de hipismo, neste caso de Modelo e Andamentos CCAM Beira Baixa Sul e
Jornadas de Dressage Regional do Centro, com cerca de vinte conjuntos. Estiveram envolvidos cinquenta

e quatro conjuntos, mais quatro do que em 2018 e foi só o terceiro mais participado de todo o país... E nós
sabemos que Castelo Branco não tem tido tradições nesta área, o que quer dizer que, não fossem a
condições climatéricas dos dias seis e sete de abril, que foram as primeiras chuvas deste ano, podemos
dizer assim, evidentemente estaria muita gente, Mas, por exemplo, naqueles dias, à noite, numa
demonstração que houve de incentivo à prática do hipismo e da utilização do cavalo, havia muita gente e
tivemos a feliz felicidade de só no final começar a chover. Continuamos a concretizar obra e cada vez
temos mais eventos, temos o concelho dinâmico, como é demonstrado pela disparidade de atividades o
—
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Senhor Vereador Jorge Pio já falou aqui em algumas delas sendo várias vezes Castelo Branco escolhido
—

a nível nacional, para as mais variadas realizações. O meu sentimento é de orgulho em integrar este
Executivo devidamente liderado pelo Senhor Presidente Luís Correia e fazemos sempre, em qualquer
circunstância, ‘acontecer’. Afirmo mesmo, contrariando a vontade de alguns, associarmos o querer e a
determinação para que Castelo Branco esteja sempre na moda. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Caro Funcionário. Público aqui presente.
Comunicação Social. Eu quero referir-me há estratégia de desenvolvimento da Câmara Municipal nos
seus diversos setores, Mas temos falado pouco na ação da sustentabilidade ambiental que nos é muito
cara, valoriza-nos, fruto de um trabalho mais acentuado desde que aderimos ao plano de combate às
alterações climática, chamado CIimAdaPT.Local, em 2015, com um conjunto de municípios, ou seja, vinte
e seis municípios. Arrancámos com o desenvolvimento desta estratégia em 2015 com esse grupo de
municípios. Essa valorização é já hoje sentida mas será potenciada quando concretizarmos tudo a que
nos propusemos. Traçámos esse plano de combate às alterações climáticas. Hoje já temos no terreno
algumas ações que constam desse plano e refiro-me a uma melhor utilização dos recursos hídricos. O que
é que fizemos...? Construímos açudes

—

e falo do açude de Sobrainho da Ribeira e do açude de

Almaceda. São de facto pontos de armazenamento de água, também regularizam o caudal ecológico e
criam zonas húmidas e espaços lúdicos de lazer. Atualmente, a área de espaços verdes com manutenção
na cidade é de cerca de noventa hectares aos quais se vão juntar, muito brevemente, cerca de sessenta
hectares com dois parques urbanos: um, a ser constwído, que é o Barrocal; e, também, o que está já
adjudicado, teve já o seu procedimento concursal público, o parque urbano de Montalvão. De forma a
garantir a sustentabilidade destes espaços, este Executivo liderado muito bem pelo Dr. Luís Correia, tem
feito um esforço para controlar e reduzir os consumos de água associados a cada um destes espaços
verdes e da sua gestão. Com este objetivo temos implementado uma série de equipamentos, tais como
e falo só em alguns

—,

—

contadores fixos e móveis, contadores remotos, que permitem ajustar os consumos,

não só às condições climatéricas existentes, mas também à necessidade de cada espaço resultando
numa redução de cerca de 55% nos consumos da água da rede. Preocupamo-nos com as alterações
climáticas, porque nos preocupamos com a sustentabilidade ambiental. Não ficámos por aqui, fizemos a
setorização de rede em todo o concelho, colocámos equipamentos de leitura e caudal e de pressão em
todo o concelho, fazemos constantes campanhas de deteção de fugas, resultando numa redução de cerca
de 50% de desperdício em seis anos. Porque nos preocupamos com a sustentabilidade ambiental,
complementamos estas ações. Temos efetuado uma alteração gradual na tipologia das espécies vegetais
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usadas com uma forte aposta em espécies autóctones que consomem menos água e que estão mais
adaptadas aos regimes climatéricos presentes e previstos para o futuro. Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Caro Funcionário. Público e Caro Jornalista. Este
ano iniciámos, com uma ação dirigida aos nossos agrupamentos, um caminho como iniciativa pioneira e
única no país... Criámos um Plano Municipal de Educação porque havia que preencher uma lacuna que é
a questão da sensibilização para a preservação dos nossos recursos. Como cada um de nós, à sua
escala, tem que fazer um caminho para esta sensibilização, criámos esse Plano Municipal de Educação,
que eu já referi, para a sustentabilidade ambiental. É mais um investimento na educação que esta
Câmara, liderada pelo seu Presidente, Dr. Luis Correia, agora noutra perspetiva: investimento na
educação cívica, através de projetos pedagógicos de complemento curricular, que tem a duração de
quatro anos e que visa a mudança de comportamentos e atitudes relativamente à preservação dos
recursos hídricos, também toca na área dos resíduos, na preservação dos recursos marítimos e florestais.
Que população vai estar envolvida nesta ação...? Durante os quatro anos temos previsto sete mil e
seiscentos alunos que vão ser envolvidos por esta ação, cem professores e monitores e cinco mil e
setecentos familiares diretos. É uma grande ação, é um trabalho e um esforço que vamos fazer durante
estes quatro anos, mas estamos certos que valerá a pena. Estamos conscientes que o trabalho não está
concluído de todo. Continuaremos nesta senda de preservação ambiental de combate às alterações
climáticas, que está na agenda a nível mundial, a nível nacional e, também, na agenda desta Câmara
Municipal. Sentimo-nos orgulhosos porque temos apresentado o nosso plano de ação em determinados
municípios que nos têm convidado para apresentá-lo... Temos pena que alguns não valorizem este
trabalho que nos orgulhamos de estar a desenvolver. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia. Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal. Ex.mos Senhores Vereadores. Uma saudação particular a todos os funcionários deste
município, que é também extensivo aos nossos caros concidadãos e aos dois elementos presentes da
Comunicação Social. Eu trago dois assuntos hoje à coação, sendo que gostaria de fazer uma nota prévia
para fazer uma felicitação ao município. Por um lado, acompanhar aquilo que o Senhor Vereador Hugo
Lopes já fez menção no facto da criação da ‘marca’ Castelo Branco, Já de há muito tempo a esta parte
que era nosso entendimento que era muito importante, como elemento identitário, mas também como um
fator de projeção do nosso município, do nosso concelho, das nossas gentes, a criação da ‘marca’ Castelo
Branco. Em boa hora que ela foi criada e, portanto, gostaria de deixar aqui uma palavra de felicitação. Em
segundo lugar, também quero congratular-me com o facto de se ter estabelecido um polo de investigação
e de desenvolvimento da industria aeronáutica em Castelo Branco porque, sempre que isto acontece,
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sempre que há emprego, sempre que há a criação de emprego de qualidade, significa que estamos a dar
mais esperança ao nosso território, aos nossos jovens. Se isso é motivo de congratulação para o
Executivo, para nós, oposição, pensando nos interesses superiores da nossa terra, seguramente também
é motivo de alegria. Dito isto, o primeiro assunto que eu gostaria de abordar tem a ver com os contratos
públicos e a sua respetiva publicitação. Todos os municípios do país estão obrigados a publicitar os
contratos que estabelecem, nomeadamente num instrumento que existe e que é a base onde estão os
contratos públicos onhine. Acontece que alguns municípios

—

poucos, mas alguns

—,

estão a adotar uma

prática, censurável, de rasurar os outorgantes a as respetivas assinaturas... Não é possível nós
identificarmos as partes. Infelizmente, Castelo Branco está, exatamente, na linha da frente destes
municípios que têm esta prática. Eu quero aqui recordar e sublinhar

—

porque este é um aspeto que é da

maior atenção e acuidade que existe um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados que, face
—

a esta prática censurável de alguns municípios, vem-se manifestar contra esta prática que revela pouca
transparência. Senhor Presidente, enquanto responsável máximo do Município, eu gostaria de lhe deixar
este repto, no sentido de que as publicitações dos contratos deixem de ser rasurados, acompanhando
aquilo que são as recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Há um segundo assunto
que também gostaria de trazer a esta coação, já não é a primeira vez que o faço aqui, com algum pesar e
alguma tristeza da minha parte. Há uma empresa mundialmente conhecida que é a Bloom Consulting
Internacional. Uma empresa que é respeitada mundialmente e que, desde há 2014 a esta parte, tem vindo
a fazer uns estudos sobre a competitividade das cidades de Portugal, em áreas tão importantes, tão
estratégicas quanto estas: investimento, turismo e atração de talentos. O primeiro estudo que saiu para as
cidades portuguesas foi referente ao ano 2014 e, no ano em que ele foi publicitado, que foi em 2015,
mereceu da parte do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Correia, um fortíssimo elogio
elogio até teve amplitude na comunicação social local

—

—

aliás, esse

porque em 2014, Castelo Branco, nesse ranking

das cidades nacionais, ocupava o vigésimo quinto lugar. Acontece que, desde 2014 até 2018
tivemos conhecimento deste estudo, relativamente ao ano transato, muito recentemente

—,

—

porque nós

Castelo Branco

perdeu trinta e uma posições, neste ranking. Ou seja, em 2014 ocupávamos o vigésimo quinto lugar, em
2015 ocupávamos o trigésimo primeiro lugar, em 2016 ocupávamos o trigésimo sexto, em 2017 o
quadragésimo segundo e, agora, perdemos mais... Passamos de quadragésimo segundo, para
quinquagésimo sexto. Senhor Presidente, este estudo

—

que é um estudo sério

—

revela-nos que Castelo

Branco, infelizmente, está a perder competitividade para as outras cidades, Castelo Branco está a perder
dinâmica para as outras cidades, Castelo Branco está a crescer menos que as outras cidades. Isto são
evidencias de um estudo que é feito por uma empresa mundialmente reconhecida, Nós não nos
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conformamos com estes dados, lamentamos, infelizmente, que eles sejam assim. Gostaríamos até de
poder felicitar o município, como fiz quando da criação da ‘marca’ e como também já o fiz em outras
circunstâncias, se eventualmente Castelo Branco conseguisse inverter esta tendência de perda... Mas,
infelizmente, não é isso que depois é plasmado neste estudo. Bem... O Senhor Presidente,
provavelmente, vai-me responder, de duas formas, dizendo que mais uma vez ‘cá está o Vereador da
oposição a apoucar Castelo Branco, cá está o Vereador da oposição a diminuir Castelo Branco’ porque,
normalmente é assim que eu tenho como resposta... Senhor Presidente, chamar a tenção para estes
dados não é apoucar Castelo Branco, não é diminuir Castelo Branco, é manifestar uma preocupação com
os albicastrenses e com o futuro dos albicastrenses. Que fique isto bem claro, O segundo argumento que,
provavelmente, o Senhor Presidente irá utilizar é tentar de alguma forma, em fim, ridicularizar, como fez o
ano passado, a questão da metodologia deste estudo. Eu quero chamar a tenção do Senhor Presidente
que a metodologia deste estudo está muito bem explicitada nas páginas seis, sete e oito do documento.
Sendo que, na página seis, se faz alusão às pesquisas online. Mas também lá é dito que a questão das
pesquisas online são relevantes, porque nós hoje sabemos que 74% dos turistas a nível mundial planeiam
as suas férias exatamente em função destas pesquisas onhine. Está dito na página oito. Mas na página
sete também é dito que, para base deste estudo, forma utilizadas fontes oficiais, isto é, o Instituto Nacional
de Estatística e a Pordata (Base de Dados Portugal Contemporâneo). Portanto, são preocupações que
nós deixamos, porque, de facto, Castelo Branco está a perder competitividade. Dizemo-lo com lamento,
com tristeza. Aquilo que nós gostaríamos de ver era Castelo Branco no panorama nacional e internacional
a afirmar-se. Infelizmente não são esses os dados que alguns estudos credíveis nos fazem chegar. Da
minha parte é tudo, muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Ex.mo Senhor Presidente.

Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Comunicação Social, Caros
Cidadãos. No passado dia vinte de março, quando se comemoravam os duzentos e quarenta e oito anos
de elevação de Castelo Branco a cidade, um dos pontos altos destas comemorações foi exatamente o
lançamento de uma nova ‘marca’... Agradecemos desde logo as felicitações por parte dos Senhores dois
Vereadores do PSD... Uma ‘marca’ que cresce e que vem, no fundo, com um slogan associado ‘Bordar e
Receber’, que respeita o passado, mas que se abre para o futuro, que transporta consigo uma
musicalidade, um fio condutor que percorre muitas das nossas áreas chave, prioritárias, aqui em Castelo
Branco... Uma ‘marca’ que passeia pelo Jardim do Paço, que desenha os ‘portados quinhentistas’, que
passa pelo Centro de Empresas Inovadoras, no fundo uma ‘marca’ criativa, empreendedora, musical. Uma
‘marca’ que reflete muito daquilo que tem sido o fio dos últimos anos, que nos transmite em cheiro e em
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cores... Esta é também uma marca com cheiro e em cores, porque nos transmite o verde da serra, o azul
do céu que temos tantas vezes, o amarelo da luz

—

Castelo Branco é uma cidade com muita luz

—

o rosa

das emoções e o vermelho coração. Portanto, é uma marca’ viva, que não é da Câmara de Castelo
Branco, é de todos os albicastrenses. Tem-se visto a forma como os albicastrenses receberam esta
‘marca’ e fazem dela uma bandeira, vemos a satisfação com que a utilizam e, por isso mesmo, porque a
‘marca’ é de todos e todos devem utilizá-la

—

respeitando todas as obras gráficas disponíveis na página

web do Município. Isto é exatamente um caminho que está a ser traçado, assente neste fio condutor e
aqui, também no seguimento da intervenção dos Senhores Vereadores, eu não queria, de forma alguma,
desapontá-los, mas ainda antes de eu ser Vereadora ou dos Senhores serem Vereadores já em 2015 este
Município fez consultas ao mercado no sentido de avançar com esta ‘marca’. Isto foi o concretizar do
processo iniciado já há quatro anos. Uma ‘marca’ que, para bem receber todos aqueles que nos visitam,
daí a mensagem ‘Bordar e Receber’, funciona como mais uma ferramenta para a promoção deste
território. Se caminharmos ao longo deste fio condutor e retrocedermos alguns anos, vemos que nos
últimos anos houve um conjunto de investimentos em infraestruturas ligadas à rede de museus. Com esta
rede de museus, com essas infraestruturas, lançou-se recentemente um programa: As Rotas dos Museus.
Constituída por quatro rotas, a Rota dos Bordados, a Rota Histórica, a Rota Contemporânea e a Rota do
Património Industrial, que vêm dar corpo a uma estratégia de dinamização destas infraestruturas criadas
nos últimos anos. É, também, como já referiu o Senhor Vereador Jorge Pio, o investimento na Fábrica da
Criatividade um elemento importante para dar corpo a esta dinâmica. O investimento foi feito nos últimos
anos, o nosso património é algo de relevante, quer ao nível histórico, quer ao nível cultural, quer ao nível
paisagístico e, Castelo Branco, com estas infraestruturas, é um destino cultural de excelência, É ímpar a
oferta da cultura a que podemos assistir em Castelo Branco. É uma oferta que não nos deixa ficar mal,
quando nos comparamos com os grandes centros. Muito pelo contrário, permite-nos uma oferta cultural
descentralizada e se observarmos de alguma forma tudo o que tem sido feito ao nível da cultura,
conseguimos perceber que estamos no topo, ao nível da excelência do programa que tem sido
apresentado. Este caminho, este fio condutor, faz-se também de comboio e, por isso foi também
apresentado um programa com a CP que permite que todos aqueles que viajarem de comboio tenham
desconto de 50% na visita a um conjunto de museus. É mais um produto turístico que com a presença e a
participação de Castelo Branco na Bolsa de Turismo de Lisboa, juntamente com outras iniciativas, como o
Bírdwatching, no caso da observação das aves, nos permitem apresentar uma estratégia consolidada para
Castelo Branco. Não nos anunciamos no cimo da escadaria sem subir um degrau de cada vez, não
construímos castelos suspensos e, nos tempos atuais, marcados por informações efémeras,
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circunstanciais e muitas vezes de origem duvidosa, todas as pedras do caminho que temos encontrado, o
que é que fazemos...? Guardamo-las... Porque podem ser os alicerces destes mesmos castelos e
ajudam-nos a construir novos caminhos. Relativamente às questões que foram colocadas... Se pensamos
na possibilidade de envolver a ESART

—

Escola Superior de Artes Aplicadas... Nós envolvemos a ESART

em inúmeras iniciativas. Foi feita uma consulta ao mercado, não concretamente neste caso da ‘marca’,
mas ainda agora lançámos um desafio à ESART... Portanto, ela é um parceiro por excelência, não só do
Município, mas das várias entidades a que o Município está ligado. Quanto aos valores, este contrato está
disponível na Base.Gov (Portal Base

—

Contratos Públicos Online). Portanto, Senhor Vereador Hugo

Lopes, se tiver alguma dificuldade em consultar, eu própria posso ajudar nesse processo. Relativamente
ao merchandising, é claro que a adjudicação de uma ‘marca’ não passa, não inclui pelo merchandising que
é definido à posteriori, portanto, merchandising que sempre existiu ligado à Câmara Municipal e que neste
momento está numa fase de reestruturação. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Isto já começa a ser um clássico, mas não
posso deixar passar aqui a intervenção do Senhor Vereador Carlos Almeida, nomeadamente no que diz
respeito ao ranking da Bloom Consulting Internacional. Já é uma cadência, sempre que sai um ranking,

designadamente, quando apresenta resultados menos favoráveis para o Município, de o Senhor Vereador
apresentar os dados desses rankings. Por vezes também

—

e têm surgido, graças a Deus, rankings em

que Castelo Branco aparece com bons resultados e, por acaso, nesses, não é o Senhor Vereador a tomar
a iniciativa.,. Fazemos nós esse papel, obviamente. Mas, acho que a maneira como contextualiza o
conteúdo e a metodologia desse ranking, não podemos deixar isso em claro, porque há que colocar as
coisas no seu lugar e dar-lhe o devido valor. Este é um ranking que terá o seu mérito, mas é um entre
outros e, não posso deixar de o dizer, com algumas especificidades. Gostaria de realçar aqui duas ou três
coisas. Uma é que a Bloom Consulting Internacional é uma empresa privada e as empresas privadas,
quando desenvolvem este tipo de rankings, têm subjacente a perspetiva da venda de um serviço... E, a
venda de um serviço está aqui implícita

—

e já passo a explicar como é que ela existe. Portanto, é,

efetivamente, o desenvolvimento de um ranking por uma empresa privada que tem aqui um fim comercial,
não haja dúvida nenhuma e está assente em critérios tem os seus critérios, tem a sua metodologia muito
—

bem explicada nas páginas seis, sete e oito

—,

mas temos que admitir que são discutíveis e pouco

abrangentes. Outra coisa importante: o Senhor Vereador fala da importância deste ranking para se tirarem
ilações sobre a competitividade, sobre a atração de talento, sobre, como referiu, o investimento... Calma,
não é bem isso...! O que está em causa neste estudo é classificar o desempenho da marca dos
municípios. Portanto, vamos pôr as coisas no seu lugar e chamar-lhes os nomes como devem ser
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chamadas: isto não é um estudo sobre competitividade, sobre a atração de talento, porque os dados não
incidem sobre isso, é o impacto que a marca territorial de cada município tem em três vetores: a área do
negócio, a área do turismo e a área do viver, Eu entendo, da análise que também fiz do documento, que
os dados que o Senhor Vereador afirma serem dados oficiais do INE e da Pordata... É verdade... Mas só
para uma das variáveis deste estudo. Porque isto são três variáveis: é a variável ‘dados estatísticos’, é a
variável ‘procura onhine’ e é a variável ‘desempenho onhine’...! Sendo que a variável mais importante que
está presente neste rankíng, é a variável ‘procura onhine’,..! Então, relativamente aos dados oficiais e
dados estatísticos que vêm comprovar mil e uma coisas e que vale pouco neste estudo face áquilo que é a
‘procura online’, percebo e entendo que são variáveis muito redutoras. Eu não posso classificar Castelo
Branco na ‘área viver’, com seis indicadores...! Por população, taxa de crescimento da população, taxa de
desemprego, taxa de poder de compra, taxa de criminalidade e estabelecimentos de ensino superior por
cada dez mil habitantes,,.! E isto classifica, determinantemente, o ‘viver’...! A questão da agenda cultural,
a questão dos espaços verdes,,, Isto nada interessa, nem é classificado na vertente ‘viver’ e, na minha
opinião, torna esta vertente redutora. Depois tem a variável, também, de ‘desempenho onhine’. Ou seja,
qual é que é o desempenho que a marca de um determinado município tem no Facebook, no Instagram,
no Tweeter... Aliás, o critério de avaliação utilizado é a medição do número de likes e seguidores que a
presença oficial de cada município recolhe.., Aí está mais um dado determinante... Portanto, vamos voltar
a colocar a questão deste ranking no seu lugar,..! E depois, não posso também deixar de o dizer, a
‘procura onhine’ é medida por um conjunto de brands stag, ou seja, um conjunto de frases que são
pesquisadas na internet face a cada município. Aqui permitam-me dizer duas coisas: uma, é que é aqui o
negócio da empresa, porque diz assim: ‘porque é que é tão importante esta variável no ranking? A
informação detalhada sobre as pesquisas captadas por esta ferramenta para cada município, não é
apresentada neste documento. Podemos, no entanto, desenvolver esta análise através de um relatório
completo. Para tal, contacte-nos por e-mail ou por telefone’... Pronto, é aqui a vertente comercial da
empresa. Outro pormenor em relação às ‘procuras onhine’. Fui ver quais é que eram as principais palavras
que determinavam diferentes municípios

—

porque eles apresentam só uma, porque o resto é um serviço

comercial. Por acaso, Castelo Branco, é ‘família’, mas não pude deixar de ver outros municípios aqui
perto. ldanha-a-Nova é ‘campismo’. Mas para mim a melhor é esta, com todo o respeito pelo estudo,
atenção: ‘parques de diversão’... Qual é que terá sido o concelho onde ‘parques de diversão’ foi a palavra
mais procurada...? Bom, eu fiquei incrédulo,..! Vila Velha de Ródão. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos de Almeida: “Senhor Presidente, peço desculpa. Uma
vez que está a dar por terminado o período antes da ordem de trabalho, permita-me que eu lhe lance,
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mais uma vez, o repto... O Senhor Vereador Hugo Lopes colocou aqui algumas questões que, para
esclarecimento da opinião pública, eu acho que era importante que elas fossem respondidas. Questões
muito concretas, portanto, não há que desviar, não há que nos remeter para coisíssima alguma: é
responder, é dizer quanto é que custou, ponto. Em segundo lugar, também lhe foi lançado um repto e eu
também não ouvi o Senhor Presidente responder a esse mesmo repto, no que diz respeito à questão da
publicitação dos contratos. E, em terceiro lugar, dizer ao Senhor Vereador Jorge Pio, que eu por acaso
agora constato, enfim, com alguma simpatia as considerações que fez. Sendo curioso que, em 2014, a

Bloom Consuiting Internacional, que agora se diz que é privada... Olhe que eu tenho ideia que em 2014
ela já era privada... Tenho essa ideia... Também, é curioso, não sei agora no que é que ficamos: se é nos
elogios que o Senhor Presidente da Câmara fez em 2015 a este estudo, ou se é agora nas críticas que o
Senhor Vereador faz.... Mas havemos de ficar, provavelmente, algures. Obrigado.”
O Senhor Presidente: “Bom, termino apenas dizendo o seguinte: as respostas já foram dadas na sua
plenitude. O preço está na Base.Gov, consulte-o. E, os contratos públicos, essa questão não sei nem
tenho que saber, é uma questão dos serviços, já disse ao Senhor Diretor para tratar disso e para ver a lei
e aplicá-la. Quanto ao resto, dizer que na verdade nós até podíamos ter contratado a Bloom Consulting
Internacional para fazer a ‘marca’, mas escolhemos outra empresa. Muito obrigado”.
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

Hasta PÚBLICA

Venda dos Lotes de Terreno BIO, B12, C27, C29, C30, C31 e C32 da Quinta da TorrelChaparral
em Castelo Branco. Estimativa de Valor para Alienação em Hasta Pública
O Senhor Presidente mandou que fosse posta em praça, conforme o Edital n.° 31/20 19, de 8 de abril e
de harmonia com a deliberação tomada pela Câmara Municipal, em reunião de 5 de abril de 2019, a venda
de sete lotes de terreno para construção de prédios de habitação coletiva em propriedade horizontal, na
Quinta da Torre/Quinta do Chaparral, em de Castelo Branco, por arrematação ao maior licitante.
Lotes

Área (m2)

Aimpl (m2)

N.° de Pisos

Abc (m2)

N.° Fogos

Preço Base Licitação (€)

BiO

351,00

305,00

CV+5

1.385,00

10

242.800,00

B12

380,00

330,00

CV+5

1.500,00

10

262.000,00

C27

361,00

313,00

CV+5

1.425,00

10

244.681,89
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029

362,00

313,00

CV+6

1.700,00

12

291.656,14

C30

358,00

310,00

CV+6

1.685,00

12

288.712,95

C31

358,00

310,00

CV+6

1.685,00

12

288.712,95

032

358,00

310,00

CV+6

1.685,00

12

288.712,95

Aimpl área de implantação. Abc área bruta de construção
—

—

As condições de venda são as seguintes: o preço base de licitação dos lotes são os constantes no
quadro supra; o montante mínimo de cada lance é de quinhentos euros; no ato de arrematação, os
adquirentes liquidarão 15% do valor da venda; e os restantes 85% serão pagos na data da celebração da
escritura de compra e venda que será celebrada no prazo máximo de 90 dias.
Postas a lanços, nos termos regulamentares, as vendas foram arrematadas nos seguintes termos: Lote
810 foi adjudicado à maior licitação, na quantia de € 242.800,00, feita por Global Gama

—

Construções,

Lda, com o número de identificação fiscal 506037541; Lote 812 foi adjudicado à maior licitação, na quantia
de € 262.000,00, feita por JJSB Sociedade de Construção, Lda, com o número de identificação fiscal
505146371; Lote C27 foi adjudicado à maior licitação, na quantia de €261.181,89, feita por Global Gama

—

Construções, Lda, com o número de identificação fiscal 506037541. Os Lotes C29, C30, C31 e C32 foram
retirados por inexistência de interessados.
A Câmara Municipal deliberou dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua,
para outorgar os respetivos contratos de compra e venda.
Ponto 2— APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, pata discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinária do dia 5 de abril (Ata n.°
9) e Extraordinárias dos dias 12 (Ata n.° 10) e 22 de abril de 2019 (Ata n.° 11) que, postas a votação,
foram aprovadas por unanimidade.
Ponto 3 ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO E ZONA INDUSTRIAL DE ALCAINS
—

Reserva de Lotes
3.1. Lote 4, 18, 19 e 20. David Calaveiras

—

Madeiras Tratadas, LUa

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2248, de 13/04/2019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa David Calaveiras

—

Madeiras Tratadas,

Lda, sedeada em Lousa (NIF 506555379; CAE: 16102), para reserva de quatro lotes da Zona Industrial de
Alcains (ZIA). É parecer do signatário que nada obsta a que o Senhor Presidente da Câmara Municipal, no
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uso da competência que lhe é conferida pela alínea h) do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro: a) autorize a reserva dos Lotes 4 (com 1.853,00 m2), 18 (com 3.715,00 m2), 19 (com 4.478,00
m2) e 20 (com 2.100,00 m2) da ZIA, a favor daquela empresa, destinado à instalação de uma Unidade
Fabril de Processamento e Transformação de Madeira; 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 tomou conhecimento.
3.2. Lote 84, 192 e 193. Santos & Vale Sul

—

Distribuição, LUa

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n,° 2259, de 15/04/201 9, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, exarada no seguimento do requerimento da empresa Santos & Vale Sul

—

Distribuição, Lda,

sedeada em Santiago dos Velhos, (NIF 501486305; CAE: 49410), para reserva de três 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 alínea h) do n.° 2
do artigo 35.° da Lei n .075/2013, de 12 de setembro: a) autorize a reserva dos Lotes 84 (com 5.78400 m2),
192 (com 1.389,09 m2) e 193 (com 1.389,09 m2) da ALECB, a favor daquela empresa, para instalação de
edificação destinada à atividade de transportes e logística de mercadorias pesadas e ligeiras; b) autorize
que a Câmara Municipal desenvolva os procedimentos com vista à anexação dos lotes em causa e
informe o requerente que, sobre eles, irão recair os custos relacionados com essa anexação, em sede de
escritura de compra e venda dos mesmo; c) conceda ao requerente um prazo de 120 dias, para
apresentação do processo de licenciamento das instalações a edificar; d) estabeleça, como cláusula de
salvaguarda, que o incumprimento daquele prazo determina a revogação da reserva efetuada.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
4.1. Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco. Participação Pública Realizada nos
Termos do n.° 2 do Artigo 88.° do Decreto-Lei n.° 8012015, de 14 de Maio, e Continuação do
Procedimento de Revisão
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1374, de 14/03/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares sobre a Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco. Participação
pública realizada nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, e
continuação do procedimento de Revisão, com o seguinte teor: “na sequência da informação n.° 5640, de
Ata n.° 12/2019, de 26 de Abril

Página 16/23

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
11/12/2018, elaborada pelo DTO/DUOP, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, na sua
reunião pública do Órgão Executivo, realizada em 21/12/2018, proceder à Revisão do Plano Diretor
Municipal de Castelo Branco (PDM) que entrou em vigor através da publicação Resolução de Conselho de
Ministros n.° 66/94, de 16 de junho de 1994, revisão enquadrada nos termos do definido na alínea a) do
n.° 2 do artigo 124.° do

Regime

Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio

Jurídico
—

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)

—

e seguindo, com as devidas adaptações, os procedimentos

estabelecidos no RJIGT para a sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação, fixando pata 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. Em conformidade com a referida reunião, procedeu-se à
publicitação da deliberação municipal através da publicação no Diário da República, da divulgação na
comunicação social, na plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio na internet da
Câmara Municipal. A deliberação foi publicada através do Aviso n.° 854/2019
Série,

n.°

—

Diário da República 2.

8, de 11 de janeiro de 2019, tendo sido estabelecido um período de 30 dias úteis para a

participação pública, durante o qual os interessados poderiam proceder à formulação de sugestões, bem
como à apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam vir a ser consideradas no
âmbito do respetivo procedimento de revisão do Plano. Nos termos do aviso (extrato) n.° 854/2019, o
referido período de participação pública decorreu entre 14 de janeiro e 22 de fevereiro de 2019. Terminado
este prazo e considerando que já decorreram mais de 3 dias úteis após o termo do prazo pata eventuais
participações por via postal, informa-se que foram apresentadas 11 participações, que se resumem na
tabela seguinte.
Revisão do Plano Diretor Municipal de Castelo Branco
Quadro Síntese do Procedimento de Participação Pública
(Aviso n.° 854/2019 Diário da República 2, Série, n.° 8, de 11 de janeiro de 2019)
—

Participante/Contacto
/Numero e data de entrada

Identificação do
Predio

João Correia Barata
Rua Guilhermino de Barros, n.° 30
RJC, 6000-234 Castelo Branco
N.° 895 de 31/01/2019

Artigo Matricial
Rústico n.° 142,
Secção C, Travessa
Padre Pires Moura,
Retaxo

Solicita que o prédio rústico relativo ao artigo n.° 142, Secção C, seja totalmente
incluído no perimetro urbano de Retaxo uma vez que parte do mesmo (cerca de
1380 m2) se encontra abrangido pela RAN.
Refere a cedência de 46 m2 para a Junta de Freguesia para alargamentos da rua
e a existência de infraestruturas.

Fábricas Lusitana
Produtos Alimentares, SA
Largo de Sto. António n.° 1
6005-015 Alcains
N.° 1353 de 14/02/2019

Artigo Matricial
Urbano n,° 3230,
Lameiro da Lapa,
Alcains

Solicita que o prédio relativo ao artigo matricial urbano n. 3230 da Freguesia de
Alcains seja destinado a indústria.

Ata n.° 12/2019, de 26 de Abril
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Sociedade Agrícola Couto Velho,
Lda, Alcino Sanches
Rua do Saibreiro, 24, 4° Esq.
6000-1 97 Castelo Branco
N.° 1355 de 14/02/2019

Artigo Matricial
Rústico n.° 15,
secção G,
Lomba do Velho,
Castelo Branco

Solicita que no prédio rústico relativo ao artigo n.° 15, secção G, seja permitida a
ampliação das construções existentes para habitação, atividades agrícolas,
pecuária, florestal e industrial e que na cartografia de perigosidade de incêndio
rural seja definida uma classificação de perigosidade de incêndio inferior à atual,
na envolvência das construções existentes, integrando a planta de
condicionantes do PDM.
Apresenta memória descritiva e justificativa da solicitação. Realça o
enquadramento do prédio no PDM em espaço florestal ou silvo pastoril e as
disposições legais relativas anterior ao Decreto-Lei n.° 124/2006, 28 de junho, na
atual redação.

Luis Miguel Barata Gordino
Avenida da Liberdade, n.° 13
6005-1 50 Escalos de Baixo
N.° 1388 de 14/02/2019

Artigo Matricial
Rústico n.° 202,
seção D,
Escalos de Baixo

Solicita que o prédio rústico inscrito sobre o artigo matricial n.° 202, seção D,
passe a integrar o perímetro urbano de Escalos de Baixo.

Ana Luisa Gomes Dias
Travessa da Portela, n.° 5
6000-631 Salgueiro do Campo
N.° 1392 de 14/02/2019

Artigo Matricial
Rústico n.° 463
secçãoJ, EN 112,
Salgueiro do Campo

Solicita que o prédio rústico inscrito sobre o artigo matricial n.° 463, secção J,
passe a integrar o perímetro urbano de Salgueiro do Campo.
Refere a existência de infraestruturas e de moradias na zona e também a
aquisição do prédio para construção de habitação própria em data anterior ao
Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho.

Joana Rita Rolo Mateus
Rua Mártir São Sebastião, 38
6005-250 Mata
N.° 1427 de 15/02/2019

Artigo Matricial
Urbano n.° 1275,
Rua do Forno Mata

Solicita a inclusão da parcela de terreno, com área total de 798,56 m2, no
perímetro urbano da Mata.
Refere que o terreno não está a ser utilizado para fins agrícolas e que cederam,
graciosamente, uma parte do mesmo para alargamento da via pública.

Teresa Barbosa Ferreira de
Carvalho,
Rua Luís de Camões, 42
6005-1 50 Escalos de Baixo
N.° 1437 de 18/02/2019

Artigo Matricial
Rústico n.° 256,
secção D,
Vale do Ribeiro,
Escalos de Baixo

Solicita a inclusão do prédio Rústico com o artigo n.° 256, secção D, no perímetto
urbano de Escalos de Baixo, para construção de habitação própria.
Refere a existência de infraestruturas e de habitações na zona.

Sónia Augusta Pires Jacinto Dias
Rua Prof. Dr. Faria Vasconcelos
n.° 5, 6.° frente
6000-266 Castelo Branco
N.° 1479 de 19/02/2019

Artigo Matricial
Rústico n.° 34,
secção J, Rua da
Circunvalação,
Salgueiro do Campo

Solicita que o prédio rústico inscrito sobre o artigo matricial n°34, secção J, passe
a integrar o perímetro urbano de Salgueiro do Campo.
Refere a existência de infraestruturas e de moradias na zona e também a
aquisição do prédio para construção de habitação própria em data anterior ao
Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28 de junho.

Manuel Beirão Pires Dias
Travessa da Portela, n.° 5
6000-631 Salgueiro do Campo
N.° 1484 de 19/02/2019

Artigo Matricial
Solicita que o prédio urbano n.° 1774 seja integrado no perímetro urbano de
Urbano n.° 1774,
Salgueiro do Campo na classificação adequada ao uso de oficina mecânica.
Vale das Amoreiras, Refere a existência de uma oficina mecânica no prédio e de infraestrututas e
EN 112, Salgueiro outras construções na zona.
do Campo

Junta de Freguesia de Salgueiro
do Campo, Rua do Adro, 1
6000-631 Salgueiro do Campo
N.° 1485 de 19/02/2019

Artigo Matricial
Rústico n.° 484,
secção],
Salgueiro do Campo

Solicita que o prédio rústico n.° 484, secção J, seja integrado no perímetro
urbano de Salgueiro do Campo na classificação adequada ao desenvolvimento
de um projeto de loteamento ou equipamento.
Refere a existência de todas as inftaestruturas e outras construções na zona e a
necessidade de desenvolver atividades que venham de encontro às
necessidades da população.

União de Freguesias de
Escalos de Baixo e Mata,
Avenida Eng. Duarte Pacheco,
6005-150 Escalos de Baixo
N.° 1593, de 22/02/2019

Proposta pata
ajustamentos aos
perímetros urbanos

Solicita o ajustamento dos perímetros urbanos de Escalos de Baixo e Mata e o
aumento do índice de construção atualmente em vigor.
Justifica o ajustamento dos perímetros urbanos face ao reforço das
infraestruturas implementadas desde a entrada em vigor do PDM e ao objetivo de
criar condições para fixação de pessoas.

Face à especificidade das participações, e como é habitual no primeiro período de participação pública,
somos de opinião que as participações recebidas sejam analisadas pela Equipa de Urbanistas que vier a
Ata n.° 12/2019, de 26 de Abril
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ser responsável pela elaboração da Proposta de Revisão do PDM, no seguimento do processo de aquisição
de serviços que se encontra a decorrer. No seguimento do exposto, propõe-se que em reunião pública do
Órgão Executivo sejam deliberados os seguintes procedimentos: Remeter as participações recebidas em
sede de participação pública prévia à Equipa de Urbanistas que vier a ser responsável pela elaboração da
Proposta de Revisão do PDM (no seguimento do processo de aquisição de serviços que se encontra a
decorrer), para que as mesmas sejam analisadas no âmbito do respetivo procedimento; Informar os
requerentes que as diversas participações recebidas em sede de participação pública prévia irão ser
oportunamente remetidas à Equipa de Urbanistas que vier a ser responsável pela elaboração da Proposta
de Revisão do PDM, para que as mesmas sejam analisadas no âmbito do respetivo procedimento,
sugerindo-se uma minuta de ofício com o seguinte teor: ‘Na sequência da sua comunicação relativa ao
procedimento de participação pública, divulgado através do Aviso (extrato) n .° 854/2019, publicado no Diário
da República

2a

Série, n.° 8, de lide janeiro, que decorreu entre 14 de janeiro e 22 de fevereiro de 2019,

informa-se que o pedido apresentado por V. Ex.a será oportunamente analisado pela Equipa de
Urbanistas responsável pela elaboração da proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal, proposta
essa que, posteriormente, será apreciada pela Comissão Consultiva que acompanhará todo o procedimento
de Revisão nos termos da Portaria n.° 277/2015, de 10/09/201 5. Mais se informa que, após a emissão do
parecer final da Comissão Consultiva, a Câmara Municipal procederá à abertura de um período de
discussão pública, por um período mínimo de 30 dias úteis, nos termos do artigo 89.° do Decreto-Lei n.°
80/2015, de 14 de maio, durante o qual poderá V. Ex.a consultar e analisar a proposta de Revisão do
Plano Diretor Municipal Plano (que identificará, por exemplo, a classificação do solo como urbano ou
rústico, as servidões e restrições de utilidade pública e os parâmetros urbanísticos aplicáveis a cada uma
das categorias e subcategorias de espaços), momento em que terá oportunidade de apresentar uma nova
participação se assim o entender por conveniente. Por fim, informa-se V. Ex.a. que, face à complexidade
do procedimento de Revisão do Plano, se estima que o período de discussão pública venha a ocorrer no
ano de 2020. Para a obtenção de quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais, designadamente
no que diz respeito ao estado dos trabalhos e à evolução da tramitação procedimental, poderá ser
estabelecido contacto com a Divisão de Urbanismo e Obras Particulares desta Câmara Municipal.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter as participações recebidas em sede de
participação pública prévia à equipa de urbanistas que vier a ser responsável pela elaboração da proposta
de revisão do PDM (no seguimento do processo de aquisição de serviços que se encontra a decorrer),
pata que as mesmas sejam analisadas no âmbito do respetivo procedimento.

Ata n.° 12/2019, de 26 de Abril
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Mais deliberou informar os requerentes sobre as decisões tomadas pela Câmara Municipal, nos termos
da minuta do ofício proposta na informação n.° 1374, de 14/03/2019, designadamente, que as diversas
participações recebidas, em sede de participação pública prévia, sejam oportunamente remetidas à equipa
de urbanistas que vier a ser responsável pela elaboração da proposta de revisão do PDM, pata que as
mesmas sejam analisadas no âmbito do respetivo procedimento.
4.2. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco

Ponto retirado da ordem de trabalhos para ser presente na próxima reunião pública.
4.3. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de
Castelo Branco

Ponto retirado da ordem de trabalhos para ser presente na próxima reunião pública.
4.4. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Março de 2019

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2005, de 03/04/2019, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês março de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5

—

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Fornecimento Continuado de Pneus

—

Dois Anos. Ratificação de Deliberação 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
01/04/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia para o Fornecimento Continuado de Pneus

—

Dois

Anos, à empresa Covipneus, Lda, pelo montante de € 45.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
01/04/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia para o Fornecimento Continuado de Pneus

—

Dois

Anos, à empresa Covipneus, Lda, pelo montante de € 45.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e
aprovar o teor da minuta de contrato.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar a
assinatura do respetivo contrato.
Ata n.° 12/2019, de 26 de Abril
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Ponto 6 — PATRIMÓNIO
Atribuição de Preços a Obras Literárias Patrocinados pelo Município
6.1. A Quatro Mãos, Edição 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2358, de 22/04/2019, da Biblioteca Municipal,
ptopondo a atribuição do preço de € 15,00 para venda ao público do livro A Quatro Mãos, obra literária de
Luís Infante, edição 2019, patrocinada pelo Município de Castelo Branco.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de€ 15,00 para venda ao público do livro
A Quatro Mãos, obra literária de Luís Infante, edição 2019, patrocinada pelo Município de Castelo Branco.
6.2. António S. Faria de Vasconcelos, Edição 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2372, de 23/04/2019, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de € 28,00 para venda ao público do livro António S. Faria de
Vasconcelos, obra literária de Ernesto Candeias Martins, edição 2019, patrocinada pelo Município de
Castelo Branco.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 28,00 para venda ao público do
livro António S. Faria de Vasconcelos, obra literária de Ernesto Candeias Martins, edição 2019,
patrocinada pelo Município de Castelo Branco.
Ponto

7

—

CONTABILIDADE

7.1. Ja Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. Retificação
Pelo Senhor Presidente foi presente uma retificação à 1.aRevisão ao Orçamento e às Grandes Opções do
Plano da Câmara Municipal de Castelo Branco, aprovada em reunião da Câmara Municipal do dia
22/04/2019, passando a constar da mesma os seguintes valores: “a) Nas GOP, o reforço de saldo em
rubricas do PPI e AMR 2019 no valor de 5.584.110€ e em anos seguintes no valor de 2.300.375€, assim
distribuídos: Ano 2019: (PPI) Plano Plurianual de Investimentos: 3.399.750 €; (AMR) Atividades Mais
Relevantes: 2.184.360€. Anos seguinte: Ano 2020: (PPI) Plano Plurianual de Investimentos: 1.873.500€;
(AMR)AtividadesMaisRelevantes:290.000€.Ano2021: (PPI)Plano Plurianual de Investimentos: 76.875€;
(AMR) Atividades Mais Relevantes: 60.000 €. b) No Orçamento da Despesa: Reforço de rubricas no valor
de 1.220.000€. c) No Orçamento da Receita: Incorporação de saldo de gerência no valor de €6.804.110.’
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação à

1a

Revisão ao Orçamento e às

Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Castelo Branco, passando a constar da mesma os
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seguintes valores: “a) Nas GOP, o reforço de saldo em rubricas do PPI e AMR 2019 no valor de 5.584.110
€ e em anos seguintes no valor de 2.300.375 €, assim distribuídos: Ano 2019: (PPI) Plano Plurianual de
Investimentos: 3.399.750 €; (AMR) Atividades Mais Relevantes: 2.184.360 €. Anos seguinte: Ano 2020:
(PPI) Plano Plurianual de Investimentos: 1 .873.500 €; (AMR) Atividades Mais Relevantes: 290.000 €. Ano
2021: (PPI) Plano Plurianual de Investimentos: 76.875 €; (AMR) Atividades Mais Relevantes: 60.000 €. b)
No Orçamento da Despesa: Reforço de rubricas no valor de 1 .220.000 €. c) No Orçamento da Receita:
Incorporação de saldo de gerência no valor de €6.804.110.’
Mais deliberou, submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das alíneas a)
do n.° ido artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
7.2. 5a Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do PIanol2Ol9

Pelo Senhor Presidente foi presente a 5a Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano/2019,
respetivamente, nos valores de€ 590.000,00 e €522.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
7.3. 6.a Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do PIanoI2Ol9

Pelo Senhor Presidente foi presente a 6.a Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano/2019,
respetivamente, nos valores de €20.000,00 e € 306.200,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8— RECURSOS HUMANOS
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal. Ja AIteraçãoI2OJ9

Pelo Senhor Presidente foi presente a 1a Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de
Castelo Branco, do ano de 2019, documentos dados como reproduzidos e que ficarão a fazer parte
integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ja Alteração ao Mapa de Pessoal da
Câmara Municipal de Castelo Branco, do ano de 2019.
Ponto 9— DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 24 de abril:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais
Ata n.° 12/2019, de 26 de Abril
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III PERÍODO 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 n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.

Interveio a Senhora O. Maria Salomé Leitão, no seguimento da sua intervenção na reunião de
Câmara Municipal pública de 15/03/2019, relativa à sua reclamação sobre a entrada de fumo em sua casa
proveniente da chaminé de um vizinho, para dizer ao Senhor Presidente que o problema persiste. O
Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luís Alfredo Cardoso Resende recordou
novamente a munícipe que a Câmara Municipal já fez tudo o que estava ao seu alcance e que, em termos
de direito, não havia motivo legal para uma intervenção. Interveio ainda o marido da Senhora D. Maria
Salomé Leitão para informar que, no Bairro da Boa Esperança, junto a uma passadeira para peões que
identificou por uma fotografia no seu telemóvel, existia uma árvore cujo estado aparentava um risco para
segurança pública porque, no seu entender, poderia estar na eminência de tombar,
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 45 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secr

iei.

O Presidente da Câmara
O Secretário
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