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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°20
Aos vinte e um dias do mes de junho 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, Carlos Barata de
Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A Senhora Vereadora Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, não esteve presente, por se
encontrar em serviço oficial do Município.
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 iniciou o período antes da ordem do dia fazendo com a seguinte declaração:
“Por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Castelo Branco, em 19/06/2019, fui
notificado no mesmo dia, que a ação que contra mim tinha sido instaurada pelo Ministério Público tinha
sido julgada procedente e, em consequência, tinha sido declarada a perda de mandato do cargo para o
qual fui eleito, o de Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco. Da sentença consta como factos
provados (entre outros) que não tive qualquer influência ou participação nas propostas de abertura dos
procedimentos, na indicação das empresas a convidar, na urgência ou não do procedimento a adotar ou
na seleção dos concorrentes: todas essas propostas foram efetuadas pelos respetivos serviços
administrativos’. Tendo não obstante o Tribunal considerado estar-se perante ‘uma presunção absoluta de
parcialidade’ não sendo necessário provar que em concreto atuei de forma parcial. Não colocando a
decisão em causa que eu tivesse agido na melhor prossecução do interesse público e muito menos que de
qualquer forma tivesse obtido qualquer interesse pessoal nos três contratos celebrados com a empresa
Strualbi, Lda, em que o meu pai tem uma quota de dezassete por cento e que, por isso, estava impedida
de contratar com a Câmara Municipal, facto este que desconhecia, e pata o qual não tinha sido alertado
pelos serviços camarários. Por isso, (quer eu, quer a minha família) continuamos de cabeça erguida, por
nos considerarmos pessoas sérias e íntegras, valores que sempre cultivámos, porquanto tudo o que
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possuímos foi fruto de trabalho árduo e honesto, prosseguido ao longo de décadas de muito esforço. A
decisão judicial foi proferida por um tribunal de primeira instância de que cabe recurso com efeito
suspensivo para o Tribunal Central Administrativo Sul, que por acórdão de um coletivo de juízes
desembargadores decidirá se concede, ou não, provimento ao recurso que o meu advogado irá
apresentar. Continuarei, pois, legalmente, no pleno exercício do cargo para o qual fui eleito pelos
albicastrenses, a trabalhar com total dedicação e empenho, em prol deste concelho e das suas gentes.
Acredito que será feita justiça, mesmo que seja a seu tempo. Quero agradecer a todos os que nestes
últimos dias, e foram muitos, por várias formas, me manifestaram o total apoio e solidariedade. A todos os
Albicastrenses, e a cada um de vós, bem-hajam.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: ‘Bom dia Senhor Presidente. Senhoras e Senhores
Vereadores. Dr. Alveirinho, Funcionário da Autarquia. Senhores Presidentes de Junta. Público e
Comunicação Social presentes. O tema que eu trago à coação está relacionado com o património
camarário. Tenho sido abordado por alguma povoação albicastrense, que reside tanto na cidade como nas
freguesias, se temos conhecimento sobre o património camarário, ou se está publicado nalgum sítio de
acesso público, onde os próprios possam consultar. No seguimento destas abordagens fiz várias
pesquisas em vários sítios e, efetivamente, não consigo encontrar essa informação. Assim sendo, queria
questionar aqui o Senhor Presidente se existe a possibilidade de colocar essa informação no site da
Câmara, para que seja pública e disponível a todos os albicastrenses. Obrigado, bom dia.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Ex,mo Senhor Presidente da Câmara
Municipal. Ex.mos Senhores Vereadores. Dado que hoje temos, de facto, uma participação massiva nesta
reunião pública do Executivo, permitam-me também que este cumprimento seja também extensivo a
variadíssimos Presidentes de Juntas de Freguesia, que eu estou a reconhecer, a vários Presidentes de
associações, também a alguns funcionários deste Município e, finalmente, por último, um cumprimento
para toda a Comunicação Social presente. Eu, no período antes da ordem do dia tenho de fazer alusão a
três notas: uma felicitação; uma critica; e uma sugestão. No que diz respeito à felicitação, ela vai por
inteiro para o Clube de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castelo Branco (CCD) que ontem
levou a cabo as comemorações do seu vigésimo aniversário. E há um cumprimento e um agradecimento
que eu endereço ao Dr. Alveirinho. Faço-o porque ele é o Presidente da Direção e, na pessoa dele, é um
cumprimento que é extensivo a todos os membros que integram os diferentes órgãos sociais. E é um
cumprimento e uma felicitação, levando em linha de conta um trabalho fantástico, a todos os títulos, que
têm levado a cabo na história desta instituição, que já tem vinte anos. De facto, o CCD da Câmara
Municipal, é uma instituição com história e, felizmente, com muitas concretizações. A sua missão é muito
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nobre porque, entre muitos outros objetivos, tem a pretensão conseguida de reforçar os la
interpessoais, fomentar o convívio social, promover um conjunto alargado de atividades de âmbito cultural
e também desportivo. Há também uma faceta nesta instituição que é uma faceta que deve ser
particularmente cara a todos nós e que tem a ver com a sua sensibilidade para a solidariedade, pata ajuda
a outras instituições do nosso concelho. Pela via do CCD, também se confere mais dignidade a todos
aqueles que trabalham nesta Câmara. Dá, seguramente, a todos os trabalhadores sentido de pertença,
sentido de família e de modo que ficam aqui expressos, em nome dos Vereadores da oposição do PSD, os
nossos mais sinceros parabéns. Há uma segunda nota de que queria fazer alusão e que tem a ver com a
vinda, muito recentemente, do Senhor Presidente da República a Castelo Branco. É bom recordar que o
Senhor Presidente da República é o mais alto magistrado da nação. É o mais importante órgão de
soberania e é com profundo lamento que registo que por parte do Senhor Presidente da Câmara, o Dr.
Luís Correia, não houve nenhum convite feito aos Vereadores da oposição e também, tanto quanto eu sei,
aos membros da Assembleia Municipal. Não se trata de uma questão de ordem pessoal. Tem a ver
apenas e só com uma questão de ordem institucional. Mas sendo apenas uma questão de ordem
institucional, não deixa de ser uma questão extremamente relevante. Castelo Branco não esteve, na
receção que foi feita ao Senhor Presidente da República, representada na sua totalidade. Os eleitos
representam pessoas e todas aquelas pessoas que não votaram no Partido Socialista, não estiveram lá
representadas. E eu termino com um conceito, com uma definição do que é a democracia: a democracia
tem princípios que protegem a liberdade humana e baseia-se na governação das maiorias, mas sem
deixar de assegurar os direitos individuais e também os direitos das minorias, Há uma terceira e última
nota que tem a ver com a Feira Sabotes de Perdição. E, relativamente à feira dos sabores, eu reconheço e
elogio que nos últimos dois anos, tem havido da parte do Executivo socialista uma tentativa de introduzir
algumas melhorias. Elas verificaram-se o ano passado, este ano demos conta de uma outra novidade e,
sobretudo, aquela que me pareceu de todas elas a mais interessante, foi a dinamização da Rua Rei Dom
Dinis. Começo exatamente por constatar e felicitar esse facto. Todavia, também para que fique muito
claro, nós entendemos que o atual modelo da Feira Sabotes de Perdição, no nosso ponto de vista, está
esgotado, por duas ou três razões. É verdade que nós tivemos milhares de pessoas em Castelo Branco,
aquando dos concertos. É um facto, o nosso cartaz este ano foi, provavelmente, o mais interessante e o
mais rico de todos. O que é certo é que as pessoas vêm, assistem ao concerto e vão embora e aquilo que
deixam em Castelo Branco, o que consomem, é manifestamente pouco para o investimento que o
Município faz nesta feira. Por outro lado, também, fruto de uma visita que fiz
conversar com a esmagadora maioria das pessoas que estavam nos stands
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é que este ano tinha havido menos pessoas e menos ‘negócio’. Portanto, eu acho que a Feira Sabotes de
Perdição deve ser repensada e passa por um outro modelo que introduza mais criatividade e mais
inovação. Nesta perspetiva quero deixar, e alguma forma, o esboço do desenho daquilo que nós
entendemos pata uma Feira Sabores de Perdição mais interessante, mais atrativa, mais inovadora e que,
de facto, conseguisse captar mais pessoas. Por isso, nós entendemos que este modelo de uma ‘tenda
gigante’ já não faz sentido. Aquilo que fará sentido é criar ‘ruas temáticas’ que todas venham desembocar
ao centro da cidade, que nós designamos por ‘Devesa’: a ‘Rua da Restauração’, a ‘Rua do Artesanato’, a
‘Rua das Artes’, enfim.,. A ‘Rua dos Produtos Endógenos’. A criação de ‘ruas temáticas’ possibilitaria a
criação de novas dinâmicas, evitaria aquilo que são conflitos de horários dentro da ‘tenda gigante’

—

porque há conflitos de horários, levando em linha de conta uma grande dispersão de negócios que ali
estão dentro

—

e, por outro lado, é minha convicção, que gerava movimento. Eu acho que valeria a pena

arriscar, fazer diferente, para tentarmos perceber, se com este modelo, eventualmente, conseguiríamos ou
não, atrair mais pessoas a Castelo Branco. Mas, símultaneamente, com as Feira Sabores de Perdição, eu
também não tenho a mais pequena dúvida, que tem de se criar, todos os anos, um acontecimento
diferente, anunciar uma novidade, porque, se não for assim, aquilo que nós constatamos, da parte de
muitas pessoas, é que, de facto, acaba por ser ‘mais do mesmo’, De modo que, a manter-se este modelo,
eu acho que vamos a continuar a ter milhares de pessoas a assistir aos concertos, mas muito pouca gente
a querer aquilo que verdadeiramente nós pretendemos, que é: a comprar, adquirir produtos, a ficar, a
permanecer em Castelo Branco. Com isso estamos, seguramente, a gerar mais economia, mais dinheiro,
mais riqueza, mais emprego. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: “Senhor Presidente.
Aproveito para o cumprimentar. Cumprimento a Senhora Vereadora. Cumprimento os Senhores
Vereadores. Cumprimento os Senhores Diretores de Departamento e Funcionário. Cumprimento a
Comunicação Social e, por último, e porque não os primeiros, cumprimento todo o público presente, que
estão aqui de uma forma espontânea e que é uma excelente almofada de conforto para o Senhor
Presidente, Dr. Luís Correia, pela forma disponível como tem sempre liderado os destinos desta autarquia
ao longo do tempo em que a tem presidido e não só, também nos vários cargos que tem desempenhado
na nossa Câmara Municipal de Castelo Branco. Por vezes, as decisões judiciais são um processo... Isto,
como se costuma dizer e como alguém diz, noutras temáticas, ‘não é como começa, mas também é como
acaba’. Correndo riscos de o dizer, dizer também que as pessoas são o mais importante nesta dimensão
política das coisas,.. E, quando as pessoas estão com outra pessoa, isso, de certeza absoluta, que é uma
certeza que se está no caminho certo,.. E esse caminho tem sido redobrado, tem sido com muito
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empenhamento, com muita dedicação... Eu próprio tenho sido observador atento de tudo o que tem sido
feito na minha e nossa cidade, no meu e nosso concelho. Tem sido o referencial para todo o país, com
várias dimensões... E vós, que estais aqui presentes e que sentis Castelo Branco, o vosso concelho, de
certeza absoluta também pensam como eu. A vida é assim, mas o Senhor Presidente fez hoje aqui uma
declaração muito concreta e com a postura que lhe é própria: um homem honesto, leal, trabalhador, um
homem que conseguiu, como se costuma dizer, ‘subir a corda a pulso’. E isso tenho que o aqui afirmar,
porque acho que o devo fazer, por ser um cidadão da nossa cidade e do nosso concelho. Também
aproveito para dar os parabéns ao Dr. Alveirinho, Presidente do CCD da Câmara Municipal de Castelo
Branco, reiterá-los como ontem o fiz aqui em sessão solene, na Câmara Municipal, perante os órgão
sociais que constituem o CCD e na presença dos Senhores Vereadores
como eu, em representação do Senhor Presidente da Câmara

—,

—

estiveram também presentes

dizer que foi mais uma manifestação do

trabalho de uma instituição, de uma associação e que não são só as dimensões que o Senhor Vereador
Carlos Almeida aqui referiu, talvez se tenha esquecido da matriz social que o tem feito... Ainda ontem
tivemos essa desenvoltura: o apoio manifesto através de senhas, de rifas, para uma instituição do nosso
concelho e da nossa cidade... E isso é importante que se diga e afirmar que tem sido, ao longo destes vinte
anos... Porqueestáafazervinteanos,é uma vida que, desde o primeiro até ao atual Presidente, foi sempre
o Dr, Alveirinho... E isso faz crer no seu papel de líder desta organização que motiva, sensibiliza, os
trabalhadores da nossa autarquia às vezes não tão compreendidos, muitas vezes esquecidos, mas que são
—

trabalhadores da nossa autarquia, que são aqueles que dão muitas vezes o rosto pela Câmara Municipal
de Castelo Branco com o seu trabalho. Portanto, era isto, Senhor Presidente, que eu queria aqui afirmar.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Bom dia, Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores de Departamento e Funcionário. Público e
Comunicação Social. Eu queria aqui fazer uma abordagem relativamente a uma temática da última reunião
de Câmara pública, onde os Senhores Vereadores da oposição levaram aqui à ordem do dia a perspetiva
de eventualmente existirem transferências que não batiam certo com as ordens de trabalho. Essa
intervenção foi apelidada de ‘um trabalho cuidado e responsável’. Aquilo que trago aqui hoje... E penso
que este também é o momento certo para o dizer, uma reunião pública, da mesma forma como foi
abordada esta questão, também em reunião pública... Queria falar então sobre a questão ‘cuidada e
responsável’ com que esse assunto foi colocado na reunião de Câmara. A questão do ‘cuidado’, a mim, já
me levanta sérias reservas, porque o trabalho que foi feito, foi um trabalho que à partida teria todas as
condições para bater certo, mas o que é certo é que é um trabalho com premissas totalmente erradas. Ou
seja, foi feita uma comparação entre as deliberações que estavam previstas na ordem de trabalhos de um
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determinado ano civil

—

neste caso foi o ano 2018

—

e depois foi comparado com a prestação de contas do

mesmo ano e cruzar com as transferências que estavam inscritas nessa prestação de contas desse ano
civil, o ano 2018. Significa isto que partiu de um princípio que se algo foi deliberado em 2018, então teria
que ser cruzado com a prestação de contas do ano 2018. Claramente errado. Essa é uma premissa que
não está correta, nem poderia acontecer, porque, efetivamente, há aqui situações de transferências que
são deliberadas, por exemplo, em dezembro de 2018, mas são pagas em 2019. Ou, por exemplo, são
deliberadas em 2017, imaginem 28 de dezembro e, depois, são pagas em 2018. Portanto, obviamente,
essa situação nunca poderia bater certo. Entre outras situações de protocolos ou de obrigações da
Câmara que vêm de anos anteriores isso nunca poderia bater certo e, como tal, há um diferencial entre as
ordens de trabalho de um determinado ano civil e a prestação de contas de um determinado ano. Mas eu,
sinceramente, nem queria abordar muito profundamente esta questão... Aliás, acho que, do ponto de vista
até da identificação de situações, eu acho que nem fica muito bem, mas, da perspetiva do ‘cuidado’ já
percebemos que não foi um trabalho muito cuidado porque parte com premissas erradas, Mas eu também
queria falar sobre a questão do ‘trabalho responsável’ e eu acho que aqui também não me parece que
tenha sido com grande responsabilidade, por três ou quatro ordens de razões. Uma primeira ordem, que
tem a ver com, claramente, a perspetiva de, ao nomear instituições, ao falar de determinadas instituições
que foi deliberado ‘x’ e foi pago ‘y’, acho que pode ficar no ar, de certa forma, algum desconforto
relativamente ao facto de estarmos a nomear associações associadas a esta questão das transferências,
ou que essas transferências não tinham sido escrupulosamente cumpridas, que não foi o caso. Portanto,
primeiro ponto, penso que a questão de nomear instituições, já por si, não foi muito correto. Por outro lado,
também coloca aqui algum desconforto junto dos funcionários porque se, efetivamente, há aqui algo que
este Executivo preza é a perspetiva da legalidade e da confiança nos recursos humanos que o servem. E
nem se poderia pôr em causa que, não havendo deliberação, os serviços fossem pagar sem ordem do
Executivo. Portanto, também não me parece, mesmo do ponto de vista daquilo que é a estrutura de
recursos humanos, nomeadamente a área administrativa-financeira, estar em causa a sua integridade e o
cumprimento das ordens, efetivamente, do Executivo. Mas dentro de um quadro de legalidade, também
não me parece que isso seja correto. Mas eu queria sublinhar um outro ponto que é o último, que tem a
ver com a metodologia adotada. Espera-se por uma reunião pública de Câmara para apresentar um
trabalho exaustivo sobre as contas, sem antes sequer questionar aos serviços o porquê dessas
incongruências, ou seja, aproveita-se o momento de ‘palco’ para depois lançar algumas dúvidas, criando
no ar, aqui, alguns procedimentos menos corretos e fica no ar e depois logo se vê

—

se por acaso vierem a

ser esclarecidos, já não interessa muito, porque a questão do problema já foi levantada e depois logo se
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vê o que é que isto dá...! Esta perspetiva de fazer política é o que eu queria sublinhar porque também não
me parece a mais correta, a mais responsável e a mais cuidada. E, já agora, aproveitando, porque tenho
1

necessidade de falar sobre a situação que o Senhor Presidente já fez hoje uma declaração e, se calhar
aqui transvaza um bocadinho a perspetiva de ser Vereador e de vou um bocadinho para o âmbito pessoal.
Se há pessoa que era improvável na política eu acho que era eu...! Mas valores como a honestidade, a
integridade, a competência e o rigor, levaram-me à política... E essas competências estão associadas a
uma pessoa que é o Luís Correia e tudo se mantém, Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Bom dia Senhor Presidente. Colegas
Vereadores. Senhores Diretores. Caro Funcionário. Comunicação Social, Minhas Senhoras e meus
Senhores, Também vou ao encontra da declaração do Senhor Presidente que fez no início desta reunião.
Eu sou a mais velha deste Executivo, mas também a que tem mais anos de Vereadora, Acompanho o
Senhor Presidente há alguns anos enquanto Vereador como colega Vereadora e sei do trabalho que foi
—

—

desenvolvido, porque eu também já fazia parte do Conselho de Administração dos Serviços Municipalízados,
enquanto o Senhor Presidente foi administrador daqueles serviços. Sei do trabalho que foi desenvolvido
naqueles serviços, sei da organização que implementou naqueles serviços e também o trabalho
desenvolvido enquanto Vereador. Mas agora, enquanto Presidente e por conhecê-lo muito bem

—

como já

foi aqui dito, a sua honestidade, integridade, também o trabalho desenvolvido em prol dos albicastrenses,
eu, de facto, sou a pessoa que estará sempre com o Senhor Presidente. Estarei sempre com ele porque o
conheço muito bem, conheço o seu trabalho e as suas carateristicas. Com isto me calo. Muito obrigada.”
O Senhor Presidente: “Posto isto, deixem-me só responder a algumas questões. Em primeiro lugar
agradecer as palavras de conforto e motivação dos Senhores Vereadores para comigo. Faço a minha
obrigação. Sempre trabalhei e me dediquei a esta causa com total esforço e dedicação. Portanto,
agradeço as vossas palavras e assim continuarei, como disse na minha intervenção inicial. Responder
apenas só a algumas afirmações que aqui foram feitas. Quanto ao património, depois, o Senhor Diretor
explicará essa questão que é sobretudo técnica e não é tão fácil como possa parecer a alguém que esteja
fora desta realidade. Em segundo, dizer que o Senhor Presidente da República não esteve em Castelo
Branco numa cerimónia pública. Utilizou o aeródromo de Castelo Branco e, nessa perspetiva, enquanto
Presidente de Câmara

—

e sabendo que o Senhor Presidente da República ali iria aterrar de passagem

para uma cerimónia em que ia participar, tendo solicitado previamente a utilização do aeródromo de
Castelo Branco

—,

senti-me na obrigação de receber o Senhor Presidente da República e foi isso que fiz:

estar presente no aeródromo à sua espera, recebê-lo e desejar-lhe continuação de boa viagem. Não
houve nenhuma cerimónia, apenas o Presidente da Câmara a receber o Senhor Presidente da República,
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porque estava a utilizar uma infraestrutura da Câmara Municipal de Castelo Branco. O Presidente da
Câmara é quem representa a Câmara Municipal de Castelo Branco... Não só parte dos albicastrenses, é
quem representa todos os albicastrenses. Portanto, quero-lhe dizer Senhor Vereador, que o Presidente da
Câmara esteve a receber o Senhor Presidente da República em representação de todos os albicastrenses,
que é isso que lhe compete a ele. Não teve nenhuma cerimónia pública, por isso não houve convites a
ninguém, apenas o Presidente da Câmara esteve no exercício das funções e competências que lhe são
determinadas, neste caso em concreto, a representação da Câmara Municipal de Castelo Branco. Quanto
à Feira Sabores de Perdição, o Senhor Vereador com certeza esteve noutra feira que não foi a Feira
Sabores de Perdição, em Castelo Branco. Quero-lhe dizer que, ruas temáticas, estiveram ali todas: desde
a Rua Rei Dom Dinis, dedicada à juventude e à cultura, desde a zona da gastronomia, desde a zona do
artesanato, desde a zona dedicada às freguesias e desde a zona dedicada aos produtos endógenos e
àquilo que também muito nos representa e que sobretudo são a base e o tema principal desta feira. Para
isso, dotamos, evidentemente, das condições adequadas aos produtos que são ali expostos porque, se
aqueles produtos não estivessem dentro de uma tenda arrefecida, com certeza poderiam deteriorar-se. A
utilização da ‘tenda’ é uma necessidade para esta feira porque ali estão dentro produtos que se deterioram
e, portanto, é um aspeto importante e diz muito da qualidade com que este Município organiza os seus
eventos, porque muitos outros eventos, dedicados ao mesmo tema, não dão as condições que nós damos
a quem ali expõe. E depois dizer que, para além de todas as novidades que já foram referidas, esta feira
serviu para também chamar, pela primeira vez, embaixadores de Angola e da China que estiveram
presentes e visitaram Castelo Branco com base nesta realidade. Dizer que tivemos muitos mais
expositores, tivemos mais visitantes. A satisfação desta feira foi generalizada a toda a população, aos
expositores que transmitiram isso à Câmara e, ainda mais, numa perspetiva em que, pela primeira vez,
—

—

os expositores tiveram que pagar para estar nesta feira. Podia-se pensar que esta feira não era útil porque
os expositores não tinham interesse em aqui estar, mas tivemos mais expositores e pagaram para estar
presentes. A nossa expectativa, e dado o sucesso que esta feira teve, para o próximo ano, nós vamos ter
ainda mais expositores e aí é que se verá, na verdade, se há satisfação ou não. O sucesso mede-se
porque, este ano, em relação ao ano passado, tivemos mais procura para este certame que muito começa
a referenciar Castelo Branco. Sobretudo, no ano em lançámos a ‘marca’ Castelo Branco, fortalecer essa
‘marca’ e ser mais um passo importante para a ‘marca’ Castelo Branco. Quanto à intervenção do Senhor
Vereador Jorge Pio. Na verdade, quando se quer fazer política com base em serviços e trabalhos
meramente técnicos, porque não está em causa a competência dos serviços... Evidentemente que os
serviços também podem errar, mas esta Câmara tem demonstrado que tem funcionários competentes e,
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com certeza, não iriam incumprir a lei e aquilo que é a nossa obrigação. Com certeza, não iriam fazer
transferências ou pagamentos que não fossem feitas as deliberações dos órgãos competentes. Eu não
estive na última reunião pública, mas soube aquilo que se passou aqui, e quero só dizer uma coisa,
relativamente às intervenções que foram feitas e às questões que foram colocadas em causa nessa
reunião. Nós pagamos, todos os anos, dívida que concretizamos não sei há quantos anos. Dívida que
Câmaras deliberaram assumir para a Câmara Municipal de Castelo Branco e é uma obrigação que
trespassa várias Câmara Municipais, vários órgãos. Por isso, apesar de pagarmos no ano respetivo, não
deliberámos assumir essa dívida,,, Isto para explicar que há uma diferença entre a deliberação da
assunção de uma responsabilidade e a assunção do pagamento e do cumprimento dessa
responsabilidade. Ao longo dos anos temos essas diferenças: a assunção de responsabilidade numa
Câmara, em mil novecentos e qualquer coisa, ou dois mil e qualquer coisa

—

é essa Câmara e as pessoas

que constituíram essa Câmara Municipal que assumem essa responsabilidade

—,

mas que responsabiliza

o Município, para os anos futuros; e depois há a assunção desse cumprimento que é o respetivo
pagamento dessa responsabilidade

—

que já é outro órgão constituído por outras pessoas, mas que estão

cá também para assumir essas responsabilidades. Isso represente que há deliberações de transterências
para instituições, para associações, que são assumidas por Câmaras Municipais anos antes, mas que só
são transferidas, pagas e assumidas anos depois. Há essa realidade que é preciso compreender-se e não
se aproveite esta realidade para fazer-se demagogia e para dizer que houve erro, porque não houve erro
em caso algum, naquilo que foi aqui identificado pelo Senhor Vereador, na última reunião pública. Está
tudo correto e, os casos em concreto, foi feito o levantamento da situação e houve a deliberação respetiva
da Câmara Municipal e o cumprimento correto, por parte dos serviços dessas obrigações assumidas.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Quero cumprimentar novamente o Senhor
Presidente. As Senhoras e os Senhores Vereadores. O Dr. Alveirinho, os funcionários. Os Senhores
Presidentes de Junta. Presidentes de Associações, Comunicação Social e demais Público presente. Eu
estava aqui a ouvir com atenção as declarações do Senhor Presidente, do Senhor Vereador Jorge Pio... O
Senhor Presidente estava a dizer que não tinha estado na última reunião pública... Esteve, mas esteve
pouco tempo... Teve que se retirar para um compromisso e ouviu ainda a intervenção do meu colega
Vereador Carlos Almeida e não teve oportunidade de ouvir a minha... Isso sim foi o que aconteceu. Em
relação à questão dos subsídios, eu não fiz aqui acusações nenhumas a funcionários da autarquia, ao
invés daquilo que querem passar... Da demagogia que querem passar... Eu fiz questões e pensava que o
Senhor Vereador Jorge Pio me ia responder a essas questões... Estava aqui com muita atenção em ouvir
se me conseguia responder a elas. Uma das perguntas que eu fiz e passo a citar, é que tinham sido
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atribuídos subsídios que não vinham nas reuniões públicas ou privadas, de transferências de capital ou
correntes que, por sua vez, depois foi atribuído o subsídio; ou o contrário, que tinham sido aprovados e
depois esse subsídio não tinha sido atribuído... Coloquei uma questão, o porquê disto ter acontecido e o
Senhor Vereador Jorge Pio não me respondeu a essa questão... Na altura, o que me respondeu é que os
protocolos não vinham às reuniões camarárias... Foi a resposta que eu obtive: os protocolos não vinham à
reuniões camarárias. O que me faz alguma confusão. Nessa mesma reunião eu disse logo ao Senhor
Vereador Jorge Pio que na reunião de cinco de janeiro de 2018, basicamente, todos os subsídios que lá
estavam atribuídos, eram protocolos... Mas os protocolos é que não vinham às reuniões de Executivo...
Essa foi a primeira resposta que obtive em relação a este tema. Por isso, se há aqui alteração de
subsídios no valor que é aprovado e, por sua vez, atribuído, pergunto eu, porque é que o Executivo
camarário não tem conhecimento disso...? Se o mesmo não é atribuído
e já não é a primeira vez que vem a reunião pública ou privada

—,

—

como já aconteceu no passado

porque é que o Executivo camarário não

tem conhecimento dessa situação...? Simplesmente fiz questões, como todas as outras, que ficam sempre
sem respostas... Isto já é normal...! Como fiz há pouco uma pergunta sobre o património e foi
encaminhada para os serviços... São sempre os serviços. As respostas que, normalmente, nós obtemos é
dos serviços... Nós não temos aqui nada contra os serviços, nós queremos é respostas políticas e, neste
caso, eu não tive responsabilidade nenhuma do Senhor Presidente não estar presente, porque estas
questões eram para ser endereçadas ao Senhor Presidente... O Senhor Presidente, obviamente, tem os
seus compromissos e teve que se retirar dessa reunião... Pura e simplesmente eu coloquei questões. Eu
gostava de obter respostas e o Senhor Vereador diz que não é o local apropriado. Se não é, nestas
reuniões, o local apropriado para debater temas sobre o exercício camarário, pergunto eu, então, onde é
que é...? Se é nas reuniões à porta fechada, se não é nas reuniões publicas, onde é que é...? Se eu me
recordo, inicialmente, nós até pedimos a criação de um e-mali camarário para podermos interagir com a
população albicastrense e até hoje nunca foi criado. Mas estas questões que nós vamos colocando ao
longo dos dias e ao longo das reuniões, já lá vão dois anos, nunca obtemos respostas, como muitas..,
Mas eu, por acaso, também posso fazer um resumo dessas perguntas todas que, não obtivemos
respostas, até hoje, como destas dos subsídios. Mas se o Senhor Vereador Jorge Pio me quiser responder
às questões, agradeço. Não estou a apontar o erro ao serviço, não é nada disso, não queiram levar para
esse sentido, eu simplesmente estou a fazer questões políticas e é por aí que eu gostava de obter as
minhas respostas. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Permitam-me novamente que faça uso da
palavra porque há duas questões que o Senhor Presidente da Câmara frisou e que eu gostaria de
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clarificar. A primeira tem a ver com a presença do Senhor Presidente da República em Castelo Branco e
eu entenderia o seu raciocínio se, de facto, o Senhor Presidente da República tem estado em Castelo
Branco a título privado, porque podia acontecer, ou numa cerimónia privada e, portanto, a nível pessoal e
nessa circunstância, sim, o que V. Ex.a proferiu, fatia todo o sentido. Mas assim não foi. E, Senhor
Presidente da Câmara, que fique claro que, não é pretensão nossa, negar aquilo que é óbvio: é que, o
Presidente de Câmara, seja deste Município ou de outro qualquer, é sempre e será sempre a figura mais
importante, mais relevante, sob um ponto de vista político, desse mesmo concelho. Mas, dito isto, a
representação de um concelho não se esgota na figura do Senhor Presidente da Câmara.., Porque, a ser
assim, então, todos os demais órgãos do poder local, não fariam sentido... E a verdade é que eles existem
e tem que lhes ser conferida a dignidade respetiva. E, nesta circunstância, uma vez que o Senhor
Presidente da República, esteve em Castelo Branco, faria todo o sentido convidar todas aquelas pessoas
que de alguma forma representam a população do concelho de Castelo Branco. Segundo ponto, eu estive
na Feita Sabotes de Perdição, Senhor Presidente, eu não estive noutra qualquer feira... Eu estive na Feira
Sabores de Perdição de Castelo Branco, Quando proferi aqui um conjunto de declarações foi com
conhecimento de causa, porque tive o cuidado de percorrer, não sei se todos os stands, mas lhe garanto
que foi seguramente a esmagadora maioria dos stands e, portanto, também tive a oportunidade de ouvir
aquilo que me foi dito por um conjunto de pessoas que lá estavam. O nosso contributo fica dado. O nosso
contributo fica registado. Aquilo que nós pretendemos com este contributo é, de alguma forma, elevar o
concelho, melhorar o evento,., Se V. Ex.a o interpreta da forma como o interpretou, nós lamentamos. Mas
acredite que o contributo foi dado de boa fé. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente. Senhora Vereadora.
Senhores Vereadores. Senhores Diretores e Funcionário da Câmara. Público e Comunicação Social. Só
para, também, dar uma resposta ao Senhor Vereador Hugo Lopes. Eu, efetivamente, não queria
escalpelizar todos os casos que foram apontados. Mas vou-lhes dar dois exemplos, porque pensei que, de
uma forma geral, tivesse percebido qual é que foi o erro da metodologia que adotaram para chegar a essa
conclusão. E importa aqui referir o que foi dito na última reunião, porque isto não pode ser tomado de
ânimo leve. O que o Senhor Vereador Hugo Lopes disse na reunião de Câmara pública passada foi:
‘houve muitas transferências que foram concedidas a instituições que não foram a reuniões do Executivo e
posso enumerar aqui algumas delas. [...] E posso enumerar trinta e nove transferências que não foram a
reuniões do Executivo. [...] Para além disso, há verbas que foram aprovadas em reuniões de Executivo
que, depois, o valor ou foi superior, ou foi inferior, daquilo que foi concedido às associações, que também
não consigo perceber e posso dar aqui alguns exemplos. [...] A diferença entre aquilo que foi aprovado em
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reuniões de Executivo e aquilo que vem nestes documentos, estamos a falar aqui de uma diferença de um
milhão cento e setenta mil quinhentos e quarenta euros’... E aquilo que eu lhe estou a tentar explicar é
que... Vou-lhe dar dois exemplos. O Senhor Vereador Hugo Lopes deu o exemplo da Associação
Basquetebol Albicastrense que foi aprovado em reunião do Executivo € 8.000,00. Esses € 8.000,00, de
acordo com a metodologia adotada pelo Senhor Vereador Hugo Lopes foi: uma transferência de €
4.000,00, que foi uma deliberação que foi aprovada para o apoio do torneio de basquete internacional do
ano 2018
Alcains

—,

—

que aproveito para divulgar que também vai ocorrer este fim-de-semana, no pavilhão de

e, também, ao contrário do que o Senhor Vereador diz as deliberações serem todas a cinco de

janeiro, mas não, as desportivas foi a seis de julho

—

—,

em que a Câmara deliberou € 4.000,00 de apoio

anual à Associação Basquetebol Albicastrense... Bom, lá está: € 4.000,00 do torneio de basquetebol, mais
€ 4.000,00 do apoio anual, dá € 8.000,00. Mas o que é certo

—

e por isso é que recebeu € 12.000,00

—,

é

que o apoio de €4.000,00 anula da época anterior, em vez de ter sido pago em 2017 foi pago em fevereiro
de 2018... Está feito: recebeu € 12.000,00 em vez de € 8.000,00. Uma deliberação de 2017 que foi paga
em 2018. É tão simples quanto isso e por isso é que há ‘incongruências’ entre as ordens de trabalhos e as
transferências concretizadas...! Porque os momentos dos pagamentos podem ocorrer em ano diferente
daquele que foi a deliberação...! Outro exemplo, também mais simples, porque eu queria evitar o nome
das associações. Associação Casa da Escola de Vale da Pereira. Foi aprovado um subsídio, se não estou
em erro, de € 8.000,00. Foi aquilo que o Senhor Vereador Hugo Lopes abordou: a transferência de €
8.000,00, aprovada em reunião de Executivo, mas não há lá transferência nenhuma...! Que enigma...!
Onde é que estará o dinheiro que foi aprovado, € 8.000,00, e não há lá pagamento nenhum...! Pois, é que
isto é uma transferência de capital, que à partida estaria em causa um conjunto de obras que só foram
depois realizadas e foi pago a oito de fevereiro de 2019...! Portanto, ‘incongruência’, obviamente, entre a
ordem de trabalhos em que foi deliberado o pagamento de € 8.000,00, mas ele não foi pago em 2018, só
foi pago em 2019...! E é este milhão e tal de ‘incongruências’, porque isto tem a ver com os timings dos
pagamentos, que não batem certo, obviamente, com os timings das deliberações, devido às dinâmicas,
quer da própria transferência, neste caso das transferências de capital que muitas vezes estão associadas
a obras ou aquisição de equipamentos, ou mesmo das transferências correntes, que podem ter dinâmicas
e timings diferentes, porque isto não é ‘está aprovado, está pago’...! Portanto, há aqui um conjunto de
dinâmicas, que é isso que eu quis abordar, que devia ter sido um trabalho mais cuidadoso e mais
responsável, que eu acho que não foi, porque não teve em conta este tipo de situações. A abordagem que
eu queria fazer, e é isso que eu acho que importa refletir aqui, é que, antes de trazer uma questão que
poderia ser sensível, para uma reunião pública de Câmara, aquilo que eu acho que era uma atitude
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responsável era primeiro questionar os serviços sobre o porquê destas ‘incongruências’...! Depois, se
efetivamente houvesse aqui algo, do ponto de vista político, que tivesse de ser colocado em causa, aí sim,
trazia o assunto a esta sala...! Porque esta sala, obviamente, deve ser para este tipo de situações. Penso
que fui claro e gostaria de dar a entender que não há aqui nada de ‘incongruente’, há aqui apenas uma
questão de dinâmicas que têm a ver com a própria atividade da Câmara. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Senhor Presidente, se me permite. Mais uma vez
quero cumprimentar o Senhor Presidente e demais presentes. Para não me estar aqui a alongar muito
mais neste tema, mas, respondendo ao Senhor Vereador Jorge Pio, já que esteve a fazer a análise de
todas as situações... Pelos vistos anotou todas as que eu disse, mas pelos vistos só anotou duas ou
três... Eu lanço-lhe o desafio, para a próxima reunião, então
quiser estar presente

—,

—

e se todo o público que está presente, se

podemos fazer aqui um detalhe de todas as situações e poderá explicar-me então

o porquê de todas essas transferências que foram ou não aprovadas, terem sido ou não ressarcidas e se
foram pagas num ano ou no seguinte... Mas todas. Não é só a da Associação Basquetebol Albicastrense,
ou só mais uma ou duas, mas de todas, que não foram duas nem três, foram muitas. Eu trago essa
análise ‘descuidada, como o Senhor Vereador diz; o Senhor Vereador traz a avaliação ‘muito cuidada’,
como o Senhor Vereador diz

—

porque só as nossas é que são descuidadas

—‘

e podemos confrontar e

cruzar aqui a informação, se o Senhor Vereador o pretender, na próxima reunião pública e convido todos
os presentes. Não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado. Bom dia.”
O Senhor Presidente: “Só tenho duas coisas a dizer. Já agora pedia ao Senhor Diretor que explicasse
estas questões em termos técnicos.”
Tomou a palavra o Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Dr. Francisco
Alveirinho Correia: “Então, se me permitem, muito rapidamente, dizer três ou quatro coisas que são
fundamentais para percebermos o que estamos a discutir. Primeira coisa. Nas autarquias locais há uma
direção política e há uma direção técnico-administrativa. Eu, mais o Eng. Luís Resende, somos os
responsáveis da direção técnico-administrativa. O Senhor Presidente subentende a direção política.
Portanto, há sempre que ter em conta que, a direção política, não está munida dos elementos suficientes,
para poder responder e que se tem de socorrer, logicamente, da direção técnico-administrativa. Então,
vamos agora ao património. Nós temos uma aplicação do património onde neste momento temos mil e tal
imóveis registados e temos vinte ou vinte e cinco mil móveis registados. Essa aplicação é auditada pelo
revisor anualmente. Quer dizer que, não acredito que haja uma câmara no país que tenha o património
atualizado. Não acredito, porque é impossível. Nós estamos a fazer o trabalho. Eu diria que, neste
momento, o património está a noventa e cinco por cento, porque ainda temos imóveis da Pólis que como
—
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sabem foram transferidas para a Câmara e que estamos a ultimar, ainda, não só o valor das obras, mas
como dos subsídios, etc, foi esse assunto que veio aqui à Assembleia Municipal, eu falei nisso

—,

portanto,

estamos a ultimar esse património em termos de o refletir no património da Câmara. Mas quero dizer-lhes
que todos os dias somos confrontados com imóveis que não estão registados em nome da Câmara. A
uma reunião de Câmara, o ano passado, foram dezassete, ou dezoito, ou dezanove imóveis
exemplo a Escola do Matadouro, o Jardim do Paço

—,

—

por

que não estavam registados em nome do Município,

designadamente, na Conservatória do Registo Predial e estamos a fazer esse trabalho de atualização. Eu
recordo-me que aí há uns dez anos foi trazido aqui a uma Assembleia Municipal, em abril, quando se
aprova o inventário dos bens da autarquia, que é logo o primeiro ponto, antes da aprovação de contas. Eu
recordo que trouxe para aqui duas pastas com a impressão da listagem dos bens. O que é certo é que
ninguém consultou, até hoje ninguém pediu, mas, se quiserem, é só imprimir
pastas são

—,

—

hoje não sei quantas

mas temos os bens todos identificados, com número de cadastro, quer sejam imóveis, quer

sejam móveis. Os auditores fazem essa auditoria e também não tenho conhecimento que seja obrigatória
a sua publicação no site, porque é um volume enorme de informação, mas também quero dizer-lhes que o
valor que está lá expresso é em resultado do valor que é evidenciado pelos bens que são da posse do
Município. Terceira questão. Princípio da Continuidade. Um dos princípios que regem a contabilidade dos
municípios é o Princípio da Continuidade, O que é que isto quer dizer? Por exemplo, estou a lembrar-me
dos contratos de comodato. A Câmara tem dez ou quinze contratos de comodato, ou seja, cedeu
instalações gratuitamente a diversas instituições da cidade. A Cruz Vermelha está numas instalações da
Câmara, com um contrato de comodato. Outra situação, os Bombeiros auferem, semestralmente, de um
subsídio da Câmara. Desde que não haja deliberação em contrário, há o Princípio da Continuidade e tudo
continua...! E esses compromissos que foram assumidos, em tempos, pela Câmara, têm que ser
cumpridos, até que haja uma deliberação em contrário...! Por exemplo, os trabalhadores. Cada vez que
muda o Executivo, não é preciso retificar os trabalhadores, eles fazem parte do Mapa de Pessoal... É o
Princípio da Continuidade. Portanto, o Princípio da Continuidade é muito importante para nós percebermos
determinadas situações. Quarta questão e última. Não é pago nenhum subsídio, desde que não estejam
respeitados todos os compromissos legais e documentais. O que é que nós fazemos? Quando há
subsídios de capital acima dos € 10.000,00, ninguém leva o dinheiro sem trazer os respetivos
comprovativos da despesa, ou seja, as faturas do investimento que fez. É por isso é que, de vez em
quando, há um subsídio de € 60.000,00 que, se calhar, levam € 20.000,00 num ano e levam o restante, no
outro. Na atribuição de subsídios, o Tribunal de Contas exige a deliberação...! Portanto, não pode ser
nada pago sem deliberação...! Tirem isso da cabeça, não pode ser pago. Tudo com deliberação e
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justificação de porque é que foi dado. Se lerem as atas da Câmara, lá está sempre a justificação, ‘para a
realização do rally de Castelo Branco’, ‘para a realização disto, daquilo’, tem que haver um justificativo,
porque no âmbito da lei das autarquias locais é obrigatório dizer para que é o subsídio. Agora, dado o
Princípio da Continuidade, há valores que são pagos no próprio ano, ou no ano seguinte, ou passados
dois ou três anos. Eu só queria aqui fazer referência porque está aqui presente um membro da Assembleia
Municipal, que fez um pedido à Câmara de todos os protocolos em vigor. É evidente que isto dá um
trabalho imenso, porque há muitos protocolos que nós pagamos valores mensais ou anuais, seja o que for,
que nos fazem ir à década de noventa ver quando é que aconteceu a deliberação da Câmara

—

estamos a

fazer esse levantamento e, a seu tempo, datemos a resposta. Mas vejam que não é pago nada sem estar
lá bem expresso qual foi a deliberação da Câmara que autorizou aquele pagamento. Isso é impossível,
nos serviços da Câmara, porque há um filtro muito grande: juntar a deliberação, juntar o comprovativo da
ordem de pagamento, o justificativo, etc. Portanto, por aí, também digo, que é completamente impossível
pagar qualquer valor que não tenha sido deliberado pela direção política... Depois, há o processamento,
pela direção técnico-administrativa, cumprindo, logicamente, todos os requisitos legais e têm que ter a
Segurança Social e as finanças em dia. Quando o dinheiro sai da Câmara, isso obedece a regras muito
rígidas, porque o dinheiro não é nosso, é da Câmara. Portanto, só para vos dizer que há um conjunto de
procedimentos, em termos de despesa pública, que são, todos, integralmente cumpridos. Obrigado.”
O Senhor Presidente: “Muito obrigado. Acho que, depois desta explicação, ficou esclarecida a
situação de que, os subsídios são pagos, se houver uma deliberação, porque se não houver uma
deliberação não são pagos. Para terminar este período de antes da ordem do dia, ler ao Senhor Vereador
Carlos Almeida, a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 35.° sobre as Competências do presidente
da câmara municipal. 1. Compete ao presidente da câmara municipal: a) Representar o município em juízo
e fora dele, Portanto, compete ao Presidente da Câmara representar o município.
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.
li— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

HASTA PÚBLICA

Arrendamento da Caseta n.° 6 do Mercado Coberto de Castelo Branco

O Senhor Presidente mandou que fosse posto em praça, conforme o Edital n.° 51/2019, de 7 de junho
e em harmonia com a deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião de 07/06/2019, o
arrendamento da Caseta n.° 6 do Mercado Coberto de Castelo Branco, por arrematação ao maior licitante.
Ata n.° 20/2019, de 21 de Junho
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As condições de venda são as seguintes: o preço base de licitação da caseta é de € 100,00; o montante
mínimo dos lances é de € 10,00; a taxa de ocupação e de utilização da caseta é de € 11 ,00/m2 ou fração
e por mês, totalizando € 176,00; o arrematante terá de proceder à liquidação de dois meses de taxa
adiantada; e não é permitida a transmissão mortis causa da arrematação.
Posta a lanços, nos termos regulamentares, o arrendamento da Caseta n.° 6 do Mercado Coberto de
Castelo Branco mediante o pagamento de uma taxa mensal de € 176,00, foi arrematado pela maior
licitação, na quantia de € 500,00, feita por Augusta Nunes Martins Gonçalves com o número de
identificação fiscal 143081365.
Ponto

2— APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 7 de junho de 2019 (Ata n.°
18), que posta a votação foi aprovada por unanimidade.
Ponto 3

—

TRANSFERÊNCIA CORRENTE

3.1. Associação Basquetebol Albicastrense

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 3,000,00, à Associação Basquetebol Albicastrense, como complemento ao apoio financeiro
deliberado em reunião de Câmara Municipal de 07/06/2019, destinado à organização dos Xl Torneio
Mínibasquete Cidade de Castelo Branco e VIII Torneio Internacional de Castelo Branco.
3.2. Associação de Atletismo de Castelo Branco

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 21 .000,00, à Associação de Atletismo de Castelo Branco, destinado a comparticipar os
custos de funcionamento da pista de atletismo da zona de lazer de Castelo Branco, nos termos de
protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 4

—

OBRAS MUNICIPAIS

4.1. Construção de Um Pavilhão Industrial. Prorrogação de Prazo da Empreitada

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3284, de 05/06/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa a um requerimento apresentado pelo empreiteiro da obra, Duafar
—

Construção Civil e Obras Públicas, para Construção de Um Pavilhão Industrial, Lda, relativo a um pedido

Ata n.° 20/2019, de 21 de Junho
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de “prorrogação de prazo graciosa de 150 dias, alterando a conclusão da empreitada de 6 de junho para 3
de novembro de 2019” Da informação conta ainda o seguinte parecer dos serviços: ‘1. As prorrogações
graciosas do prazo para conclusão do contrato de empreitada correspondem a um prolongamento ou
ampliação do prazo de cumprimento do contrato mas que é concedido pelo dono da obra ao empreiteiro
em virtude de este não ir conseguir cumprir o prazo de conclusão previsto por razões que, não obstante
lhe serem (ao empreiteiro) imputáveis, o dono da obra entende deverem ser relevadas; 2. A concessão de
uma prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada tem de ser compatível com o interesse
público de boa conclusão dessa empreitada e para ser concedida terão de existir razões substantivas que,
não obstante serem imputáveis ao empreiteiro, merecem ser atendidas; 3. Na última síntese de
conjuntura, a Federação Portuguesa da Indústria de Construção e Obras Públicas (FEPICOP) alerta para
a escassez de mão-de-obra qualificada como um dos fatores que limitam a expansão do setor da
construção civil, Depois da crise que assolou o país, a falta de pessoal tem vindo a dificultar a execução
das obras nos prazos contratuais, com todas as implicações que isso acarreta para o Dono de Obra.
Assim sendo, em face do exposto, os motivos apresentados pelo adjudicatário para a prorrogação de
prazo, são aceitáveis. Acresce referir, relativamente à prorrogação de prazo de 150 dias, que sendo a
mesma concedida, deverá ser a título gracioso, ou seja, não resultarão quaisquer encargos para o Dono
de Obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros
ónus ou encargos derivados relativos ao pedido de prorrogação de prazo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção de Um Pavilhão Industrial, solicitada pelo empreiteiro da obra, Duafar

—

Construção Civil e

Obras Públicas, Lda, pelo período de cento e cinquenta dias, a título gracioso, ou seja, desde que não
resultem quaisquer encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de
estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
4.2. Estruturação do Corredor Urbano Entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização
Empresarial. Pedido de Suspensão de Prazo de Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2971, de 23/05/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraesttututas, relativa à suspensão de prazo de conclusão da empreitada de Construção
de Ligações Viárias.’ Estruturação do Corredor Urbano Entre a Avenida do Empresário e a Área de
Localização Empresarial, adjudicada à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas. Do

requerimento consta o seguinte texto: “O projeto relativo à empreitada em epígrafe foi alvo de prévia
apreciação das lnfraestruturas de Portugal que, em 24/10/2018, emitiu um parecer positivo acerca do
Ata n.° 20/2019, de 21 de Junho
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mesmo, recebido nesta câmara através de ofício, com registo de entrada n.° 9777, de 29/10/2018. Nesse
mesmo ofício foram solicitados vários elementos a apresentar às lnfraestruturas de Portugal aquando do
início da empreitada. Assim, após a assinatura do Auto de Consignação, a fiscalização reuniu os
elementos considerados fundamentais e enviou-os para as lnfraestruturas de Portugal, através de ofício
com registo n.° 2106, de 14/03/2019, solicitando também a nomeação de um fiscal da lnfraestruturas de
Portugal para o devido acompanhamento da empreitada, tal como exigido pela instituição. Na fase inicial
da empreitada foi instalado o estaleiro e a 18 de março iniciaram-se os trabalhos de desmatação, limpeza
e marcação topográfica. Deu entrada, a 08/04/2019, com o registo n.° 2932, um ofício das lnfraestruturas
de Portugal solicitando fundamentação para a necessidade de implementar a ligação pretendida, bem
como a apresentação de um Estudo de Tráfego que justificasse a opção técnica assumida. No ofício
estava explícito que estas exigências eram consequência da consulta que as lnfraestruturas de Portugal
têm de fazer ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP. De realçar que o município não tinha
conhecimento da necessidade desse procedimento (inerente aos serviços da Infraestruturas de Portugal) e
muito menos que o mesmo pudesse condicionar o desenvolvimento da empreitada. De realçar que o
projeto em causa se encontrava previamente aprovado pelas lnfraestruturas de Portugal estando o
processo, com esta instituição, absolutamente resolvido. Após reunião entre a DOEI e a Infraestruturas de
Portugal foi enviado ofício a 09/04/2019, com registo de saída n.° 2879, com a apresentação do Estudo de
Tráfego solicitado. A 16/04/2019, foi enviado novo ofício para as lnfraestruturas de Portugal, com registo
de saída n.° 3104, com uma fundamentação para justificar a opção técnica que consta no projeto e,
reiteramos, já previamente aprovado pelas Infraestruturas de Portugal. Ora, até à data de hoje, estes
serviços não receberam qualquer resposta acerca deste processo nem tão pouco a nomeação do fiscal da
lnfraestruturas de Portugal, que deverá acompanhar a empreitada, tal como definido na licença de
utilização privativa do domínio público rodoviário concedida ao Município para o desenvolvimento da

mesma. Perante o relato destes factos, e estando a obra efetivamente sem desenvolvimento físico desde
dia 8 de abril (data da receção do ofício supramencionado, n.° 2932), julga-se ser adequada a
formalização da suspensão da empreitada desde essa data, ao abrigo da alínea c, do artigo 365.0 do CCP,
pois foi nessa data comunicado ao adjudicatário a necessidade de aguardar por uma resposta das
Infraestwturas de Portugal. No entanto, nunca se perspetivou que este processo, atualmente a decorrer
entre a Infraestruturas de Portugal e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP, pudesse ser tão
moroso. Propõe-se que os trabalhos recomecem quando finalmente se obtiver resposta relativa aos
elementos enviados a 09/04//2019 e a 16/04/2019 e quando for nomeado o fiscal da lnfraestruturas de
Portugal”.
Ata n.° 20/2019, de 21 de Junho
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a suspensão do prazo de conclusão da
empreitada Construção de Ligações Viárias: Estruturação do Corredor Urbano Entre a Avenida do
Empresário e a Área de Localização Empresarial, adjudicada à empresa Duafar

—

Construção Civil e

Obras Públicas, até que os trabalhos da obra recomecem, após a receção da resposta relativa aos
elementos enviados através dos ofícios com as saídas n.° 2879, em 09/04/2019
n.° 3104, em 16/04/2019

—

—

Estudo de Tráfego

fundamentação justificativa da opção técnico constante no projeto

—

e

—

e quando

for nomeado o fiscal da lnfraestruturas de Portugal.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
5.1. LU-LOT 412019. Maria Celeste Peres Soares e Outras. Quinta da Carapalha, Rua da Laje da
Azinheira, Castelo Branco. Pedido de Licenciamento de Operação de Loteamento
Pelo Senhor Presidente foi presente um pedido de licenciamento de operação de loteamento ou
comunicação prévia para o mesmo fim, referência LU-LOT 4/2019, de 01/03/2019

—

Loteamento na

Quinta da Carapalha, Rua da Laje da Azinheira, Lotes 204, 204 A e 205, em Castelo Branco, apresentado
por Maria Celeste Peres Soares, Mara da Conceição Peres Soares e Maria Eugénia Peres Soares Castro
de Frias, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob os n.°
8433/20051206, da freguesia de Castelo Branco, inserido no Plano de Pormenor da Zona ZUE-R (Quinta
da Carapalha), publicado no Diário da República II Série n.° 236, de 12 de dezembro de 2011. Na
listagem do roteiro, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 18/02/20 19, os serviços
propõem o deferimento da pretensão.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de licenciamento de operação de
loteamento ou comunicação prévia para o mesmo fim, referência LU-LOT 4/2019, de 01/03/2019

—

Loteamento na Quinta da Carapalha, Rua da Laje da Azinheira, Lotes 204, 204 A e 205, em Castelo
Branco, apresentado por Maria Celeste Peres Soares, Mara da Conceição Peres Soares e Maria Eugénia
Peres Soares Castro de Frias, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco
sob os n.° 8433/20051206, da freguesia de Castelo Branco,
5.2. Processos de Obras de Edificação
5.2.1. LE-EDI 15212016. Antónia Lopes Chupa Bemposta. Alcains. Declaração de Não Caducidade
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares referência LE
EDI 152/2016, de 06/12/2016, requerido por Antónia Lopes Chupa Bemposta, para proceder a obra de
edificação nova em edifício localizado na Estrada de São Domingos, em Alcains, alegando que mantém a
Ata n.° 20/2019, de 21 de Junho
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intenção de executar a obra. Na listagem do roteiro, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de
Processos), em 14/06/2019, os serviços informaram que “a requerente estará condições lhe ser reabilitada a
autorização de licenciamento, caso requeira o respetivo alvará no prazo máximo de quinze dias”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de consulta
prévia de obras de edificação com a LE-EDI 152/2016, de 06/12/2016, requerido por Antónia Lopes Chupa
Bemposta, para proceder a obra de edificação nova em edifício localizado na Estrada de São Domingos, em
Alcains.
5.2.2. Declarações de Caducidade
5.2.2.1. Processo n.° 159612000 de 1710312000. Construções Pires & Filipe, Lda. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares referência
1596/2000 de 17/03/2000, requerido por Construções Pires & Filipe, Lda, para proceder a arquitetura de
obra nova, para construção de casa na Quinta Pires marques, Lote 145, em Castelo Branco. Na listagem
do roteiro do processo, processada pelo GSE (Gestão e Seguimento de Expediente), em 09/04/201 9, os
serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, considerando estarem cumpridos os
formalismos legais.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação referência 1596/2000 de 17/03/2000, requerido por Construções Pires & Filipe, Lda,
para proceder a arquitetura de obra nova, para construção de casa na Quinta Pires marques, Lote 145, em
Castelo Branco.
5.2.2.2. LE-EDI 200I2017. Manuel Alexandre Carrilho Rodrigues Pires. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência LE-EDI 200/2017, de 18/12/2017, requerido por Manuel Alexandre Carrilho Rodrigues Pires,
para proceder a obra de edificação nova em Quinta do Bosque e Tapada das Aboboreiras, Lote 3, em
Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de
Processos), em 11/06/2019, os serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento,
considerando estarem cumpridos os formalismos legais.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a LE-EDI 200/2017, de 18/12/2017, requerido por Manuel Alexandre Carrilho
Rodrigues Pires, para proceder a obra de edificação nova em Quinta do Bosque e Tapada das
Aboboreiras, Lote 3, em Castelo Branco.
Ata n.° 20/2019, de 21 de Junho
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5.2.2.3. LE-EDI 4212018. Victor Manuel Domingos Pereira. Ninho do Açor
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a
referência LE-EDI 42/2018, de 13/03/2018, requerido por Victor Manuel Domingos Pereira, para
proceder a obra de alteração na Rua do Curral Novo, em Ninho do Açor, Na listagem do roteiro do
processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 14/06/2019, os serviços
propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, considerando estarem cumpridas os
formalismos legais.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a LE-EDI 42/2018, de 13/03/2018, requerido por Victor Manuel Domingos
Pereira, para proceder a obra de alteração na Rua do Curral Novo, em Ninho do Açor.
5.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Maio de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3404, de 14/06/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês maio de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 6— PATRIMÓNIO
6.1. Parques de Estacionamento do Terminal Rodoviário e do Mercado Municipal. Alteração dos
Tarifários em Vigor
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3457, de 18/06/2019, do Departamento de
Administração Geral, exarando uma proposta de alteração aos tarifários em vigor praticados nos parques
de estacionamento municipais, com o seguinte texto: “1

—

Na sequência dos dois ofícios da ACICB,

datados de 27/03 e 02/04, respetivamente, e do Centro de Ação Social Cultura e Desporto dos
Trabalhadores da Segurança Social de Castelo Branco, datado de 09/05, cujas cópias se anexam, foram
introduzidas alterações relativamente aos parques de estacionamento do Terminal Rodoviário e do
Mercado Municipal, de forma a poder dar resposta às solicitações apresentadas. 2

—

Junto se anexam os

novos tarifários que apenas consagram alterações pata os dois parques referenciados, que se encontram
assinalados a amarelo. 3

—

Em caso de concordância, deverão as tespetivas alterações ser aprovadas na

próxima reunião do Executivo”. Os tarifários dos parques de estacionamento municipais em vigor, com as
devidas alterações, são os que se republicam no quadro que se segue.

Ata n.° 20/2019, de 21 de Junho
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Parques de Estacionamento Tarifários em Vigor
—

A Zona Central
—

J0

114h

Parque
Parque
Parque
Estacionamento Estacionamento Estacionamento
Devesa
José Bento
Câmara
0,30€
0,20€
0,30€

Terminal
Rodoviária
0,00€

2°- 1/4h

0,30€

0,20€

0,30€

0,00€

3° 114h

0,25 €

0,20 €

0,25 €

0,30 €

40

0,25€

0,20€

0,25€

0,30€

1 hora

1,10€

0,80€

1,10€

0,60€

1 h a 5h 1/4h

0,20 €

0,20 €

0,20 €

0,20 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

0:00 às 6:00 1/4

0,20€

0,20€

0,20€

0,20€

Cartão de Horas 1/2h

0,40 €

Residentes

Carro

35,00€

25,00 €

35,00 €

25,00 €

Residentes 2.° Carro

40,00 €

30,00 €

40,00 €

30,00 €

Diurno (08h-20h)

20,00 €

20,00 €

25,00 €

20,00 €

Noturno (20h-08h)

15,00€

15,00€

15,00€

15,00€

0/15,00€

0/15,00€

0/15,00€

0/15,00€

1 hora

-

-

+

114h

5 horas

4-

—

—

Comerciante

1.0

-

-

Protocolos

---

B Zona Histórica
—

(1)

Parque
Estacionamento
Largo São João

Parque
Estacionamento
Postiguinho Valadares

Parque
Estacionamento
Praça Académica

1/4h

0,15€

0,15€

0,15€

1 hora

0,60€

0,60€

0,60€

3,00€

3,00€

3,00€

15,00€
25,00 €

15,00€
25,00 €
35,00€
15,00€

15,00 €
25,00 €

+

5 horas

4-

c

Residentes 1.0 Carro
Residentes 2.° Carro
Portugal Telecom
Protocolos
—

—
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C Parque do Mercado Municipal
—

1 hora
o,
a,

41

a,

1—

1.°-1/4h
2.°-1/4h
3.°-1/4h
4.°-114h

1 hora
lha5hl/4h
+5 horas
Protocolo:
.
Comerciantes Mercado
Protocolo:
Utentes Ginásio
Preço do Comando: 25,00 €

0,10€
015€
0,10€
0,15€
0,50€
0,25€
4,50€
(1 hora) Gratis
12 dias/mês x 2h/dia)
das 08h —21 h

6 00€

O Senhor Vereador Carlos Almeida fez a seguinte declaração: ‘Os Vereadores do PSD vão votar
favoravelmente porque, com o nosso voto, não queremos de forma alguma prejudicar os trabalhadores da
Segurança Social e da Associação Comercial da Beira Baixa, mas com a seguinte posição de que, mesmo
votando favoravelmente, não deixamos de lamentar que os comerciantes do Mercado Municipal continuem
a dispor, apenas e só, de uma hora gratuita. Isto prejudica, lesa os interesses de quem lá trabalha, de
quem faz daquele local o seu ganha pão. Portanto, fica esta declaração. Muito obrigado.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração aos tarifários praticados nos parques
de estacionamento municipais que servem as áreas do Terminal Rodoviário e do Mercado Municipal.

6.2. Atribuição de Preço a Revista Editada com o Patrocínio do Município no Âmbito da
Iniciativa Castelo Branco Moda’19
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3329, de 07/06/2019, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, com o seguinte texto: “No âmbito da iniciativa Castelo Branco Moda’19 e
a exemplo dos anos anteriores, é produzida uma revista da especialidade, cujo principal objetivo é registar
o trabalho desenvolvido e o projeto realizado. Assim, tendo em conta que o desfile decorre no próximo dia
14 de junho de 2019, na Fábrica da Criatividade em Castelo Branco, propõe-se o valor de venda da
revista, conforme indicado abaixo. A proposta resulta do apuramento dos seguintes parâmetros: valor de
produção 250 unidades

+

IVA (23%) —4.551,00 €; valor unitário da revista (s/lVA)

—

14,80 €; valor unitário

da revista (c/IVA) —18,20 €. Face aos valores acima indicados, propõe-se o valor final de venda

—

20,00 €“.

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o preço de € 20,00, para venda ao público
da revista editada com o patrocínio do Município no âmbito da iniciativa Castelo Branco Moda’19.
Ata n.° 20/2019, de 21 de Junho
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Ponto 7 CONTABILIDADE
—

12? Alteração ao Orçamento e 9•a às Grandes Opções do PIanoI2Ol9

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 12.a Alteração ao Orçamento e 9a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 20.000,00 e € 100.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

8.1. Designação dos Representantes Municipais nos Conselhos Gerais dos Agrupamento de
Escolas
8.1.1. Agrupamento de Escolas Nuno Álvares
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, nomear o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves e as
Senhoras Vereadoras Maria José Barata Baptista e Cláudia Alexandra Domingues Soares, como
representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, nos termos do
n.° 4, do artigo 14°, do Decreto-Lei n.° 137/2012, de 2 de julho, na sua redação.

8.1.2. Agrupamento de Escolas Amato Lusitano
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, nomear o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves e as
Senhoras Vereadoras Maria José Barata Baptista e Cláudia Alexandra Domingues Soares, como
representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, nos termos
do n.° 4, do artigo 14°, do Decreto-Lei n.° 137/2012, de 2 de julho, na sua redação.
8.2. Toponímia na União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata. Atribuição do Nome Rua
da Fonte Ferrenha a Caminho em Mata

Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata,
informando que, na sessão da Assembleia de Freguesia, de dia 26 de abril de 2019, foi aprovado dar o
nome Rua da Fonte Ferrenha a um caminho na povoação de Mata.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do nome Rua da Fonte Ferrenha
a um caminho na povoação de Mata, conforme deliberado em sessão da Assembleia de Freguesia de dia
26 de abril de 2019.
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8.3. Liga dos Combatentes— Núcleo de Castelo Branco. Isenção de Pagamento de Licença de
Ruído
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento pata isenção de pagamento de licença de ruído,
da Liga dos Combatentes

—

Núcleo de Castelo Branco, para a organização de jantar de convívio de

primavera para os seus associados, no dia 28 de junho. Pelo Gabinete Jurídico, no programa de gestão
documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em 17/06/2019: ‘Nos termos do n.° 2, do artigo 6°,
do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, a Câmara Municipal pode dispensar
ou reduzir parcialmente, mediante requerimento fundamentado, o pagamento das taxas e de outras
receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas de direito público, associações humanitárias,
desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais, que beneficiem de isenção ou redução de
(IRC), o que deverá ser comprovado mediante a apresentação do competente documento, desde que os
atos ou factos se destinem à prossecução de atividades de interesse público pata o Município. Da
documentação junta ao processo, nomeadamente, cópia da declaração de rendimentos, Modelo 22,
constata-se que a Liga dos Combatentes, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de
tributação dos rendimentos, A requerente é uma pessoa coletiva de utilidade pública administrativa, sem
fins lucrativos, de ideal patriótico e de carácter social, dotada de plena capacidade jurídica para
prossecução dos seus objetivos. A requerente pretende obter Isenção de pagamento de taxas para
realização de ‘Convívio de Primavera’, com a atuação de um grupo de fados que vai animar o referido
convívio que se realizará em local público no dia 28 de junho pelas 20 horas. Face ao exposto,
considerando que a atividade a desenvolver se insere no âmbito das atividades sócio-recreativas e
culturais, dinamizando dessa forma a comunidade, somos de opinião de que poderá a Liga dos
Combatentes beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do artigo 6°, Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas do Município”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído à Liga dos Combatentes

—

Núcleo de Castelo Branco, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a realização de um jantar de
convívio de primavera para os seus associados, no dia 28 de junho.
Ponto 9— PAGAMENTOS
Prémios dos Vencedores do Concurso O Bordado de Castelo Branco e a Moda
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3322, de 07/06/2019, da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, com o seguinte texto: “No âmbito do concurso O Bordado de Castelo
Ata n.° 20/2019, de 21 de Junho
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Branco e a Moda, cujas peças premiadas se apresentarão ao público no Castelo Branco Moda’19, no dia
14 de junho, foram apuradas as seguintes classificações, conforme decisão do júri reunido no dia
18/02/2019: Categoria Vestuário— 1.° lugar: Vânia Sofia Castra Barroso Lata Cabecinhas; 2.° lugar: Diana
Raquel Quintal Merrelho; e 3.° lugar: Carlos Manuel Ramos Arruda e Claudia Sofia Maranhos Azevedo.
Categoria Calçado e Acessórios

—

1.0

lugar: Vânia Sofia Castra Barros; 2.° lugar: Margarida Lopo: e 3.°

lugar: Paula Fonseca Branco. Assim, conforme previsto no regulamento em vigor, serão atribuídos
prémios no valor, respetivamente, de 1500, 1000 e 500€ em cada uma das categorias a concurso. Face ao
exposto, solicito a emissão dos respetivos cheques para serem entregues aos vencedores no dia 14 de
junho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das quantias de € 1.500,00, €
1.000,00 e € 500,00, respetivamente, aos primeiros, segundos e terceiros lugares das categorias Vestuário
—

1 0 lugar, Vânia Sofia Castra Barros e Lata Cabecinhas, 2.° lugar Diana Raquel Quintal Merrelho e 3.°

lugar, Carlos Manuel Ramos Arruda e Claudia Sofia Maranhos Azevedo

—

e Calçado e Acessórios

lugar, Vânia Sofia Castro Barros, 2.° lugar, Margarida Lapa e 3.° lugar, Paula Fonseca Branco

—

—‘

1 .°
do

concurso O Bordado de Castelo Branco e a Moda.
Ponto 10

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 19 de junho:
Operações Orçamentais

€34.136.804,19

Operações Não Orçamentais

€210.595,09

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
—

Terminada a menção aos assuntos incluídos na ordem do dia e não havendo pedidos de intervenções
do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo

490

da Lei n° 75/201 3, de 12 de setembro, o Senhor

Presidente deu por encerrada a reunião.
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.
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CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas
e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a
O Presidente da Câmara
O Secretário
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