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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.° 22
Aos dezanove dias do mês de julho 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 Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues
Soares, Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata de Almeida e Luísa Margarida Ventura Cardoso
Gomes Pereira.
A Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista, não esteve presente por se encontrar em gozo de
período de férias e o Senhor Vereador Hugo José dos Reis Lopes, por motivo de compromissos
profissionais.
Os Senhores Vereadores Carlos Manuel Lista Semedo e Luísa Margarida Ventura Cardoso Gomes
Pereira, cidadãos imediatamente a seguir na ordem da lista do Partido Socialista e Partido Social
Democrata, estiveram presentes na reunião, nos termos do artigo 78.° e do n.° 1 do artigo 79.° da Lei n.°
169/99, de 18 de setembro.
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 cumprimentou todos os presentes e deu início ao período antes da ordem do dia

concedendo a palavra aos Senhores Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Ex.mo Senhor Presidente.
Ex.ma Senhora Vereadora. Senhores Vereadores, Caros Funcionários desta casa. Comunicação Social,
Concidadãos aqui presentes. Eu estive a ler com atenção um artigo que saiu na nossa comunicação social
recentemente e não estive presente na última reunião de Câmara.,, Um artigo escrito pelo Senhor
Vereador Carlos Almeida... Eu gostava de perguntar ao Senhor Vereador,,, Quando refere que o número
de visitantes nos stands tem vindo a diminuir, no âmbito da Feita Sabores de Perdição, bem como o
volume de negócio se reduziu, eu gostava de tentar perceber com base em que informação é que o
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Senhor Vereador faz aqui estas afirmações? Também gostava de lhe perguntar o que é que quer dizer
com ‘a multiplicidade dos negócios que entram em conflito dentro da tenda’? E, por último, se considera
que não existiu novidade nas últimas edições da Sabotes de Perdição? Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo: “Bom dia a todos os presentes.
Eu queria aproveitar o facto de hoje termos um dia muito especial, com a inauguração da Fábrica da
Criatividade, pata dar algumas notas sobre aquilo que, na nossa perspetiva, é a importância deste
equipamento que vamos inaugurar hoje onde se cruzam dois elementos chave da sociedade
contemporânea e da possibilidade de construir uma comunidade fortalecida e capaz. Por um lado, a
capacidade criativa das pessoas associada aos seus talentos e à sua formação
não

—

—

seja ela académica ou

e, porque outro lado, o incentivo ao trabalho colaborativo e ao trabalho de equipa, hoje, cada vez,

mais importante. Esta parece ser uma formulação intemporal, uma coisa de todos os tempos, mas não o
é... Já houve um tempo, no qual o fundamental era a capacidade de repetir uma tarefa quase
indefinidamente, cabendo a ação criativa apenas a uma minoria. Hoje, o gesto diferenciador e inovador é o
que gera mais valor, tanto na construção das identidades, como na multiplicação económica, No caso de
Castelo Branco, este caminho é o caminho que nos leva hoje a inaugurarmos a Fábrica da Criatividade, é
um caminho que tem um lastro histórico que radica umas centenas de anos atrás e tem como um dos
expoentes máximos a Cantiga, Partindo-se, de João Roiz, ou a As Curas, do também João Rodrigues
Amato Lusitano. A afirmação da nossa região como território de criação e de possibilidade de
relacionamento com o mundo teve, nos últimos anos, um incremento extraordinário, quer ao nível das
infraestruturas ou da dinamização, através da programação e ação pedagógica, criando e fidelizando
públicos. Exemplos desta dinâmica são a Rede de Espaços Museológicos ou Interpretativos, com
caraterísticas que podemos considerar únicas. A linha condutora do têxtil, com o Centro Interpretativo do
Bordado de Castelo Branco, o Museu da Seda, o Mutex

—

Museu dos Têxteis em Cebolais de

Cima/Retaxo. A arte contemporânea, outra dimensão, com o Centro de Cultura Contemporânea, o Museu
Cargaleiro, as exposições na Casa Amarela

—

Galeria Municipal. A possibilidade de ler Castelo Branco

como uma urbe ligada ao legado judaico, através da Casa da Memória. Sem esquecer um espaço central
na dinâmica museológica, como o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, o museu de Castelo Branco,
ligado intimamente ao Jardim do Paço, monumento nacional, como todos sabemos. Em Alcains, é
importante referir, temos o Museu do Canteiro que é um exemplo da possibilidade de manter a arte
tradicional como um pendor económico muito forte na nossa memória, na verdade, é rijo como o granito,
uma das nossas marcas identitárias. A programação cultural e o incentivo à criação local, é um objetivo
consistente e perene, no tempo. São numerosos os exemplos de apoio aos agentes criativos locais pata
Ata n.° 22/2019, de 19 de Julho

Página 2/35

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
que os mesmos se constituam parte da nossa identidade, seja da literatura ao teatro, da música chamada
erudita à tradicional, passando pelo rock. Com a Fábrica da Criatividade estamos a procurar responder a
uma necessidade real e às perguntas que emergem no caminho que já fizemos

—

há realmente um

caminho muito denso que já fizemos. Como passar de um concelho que acolhe, sobretudo, a criação
oriunda, um pouco, de todo Portugal e de outros lugares, para um polo de criação local aberto àqueles que
aqui vivem e aos que o querem fazer...? Como valorizar a criação artística enquanto geradora de
identidade, motivadora de reflexão e de pensamento...? Como dar substância à ideia de que a cultura é,
também, geradora de emprego e dinâmica económica...? Este será um local, aliás, este é já um local de
permanente experiência da relação intensa entre criação artística, válida por si só, e o impulso que crie a
sustentabilidade de pessoas, empresas, entidades que se movam na órbita pluridisciplinar que este
espaço induz de forma quase infinita. Quando abrimos as portas, de forma experimental, com um
regulamento que radicava num processo participado de auscultação a numerosos agentes culturais do
concelho, não tínhamos certezas, mas tínhamos uma convicção: a de que este equipamento poderia ser
um espaço que ajudasse a transformar o paradigma de trabalho atomizado, dos diversos atores culturais,
num trabalho muito mais colaborativo e que as condições de trabalho permitidas pelo equipamento poderia
transformar, no médio prazo, o impacto da criação local a nível nacional e até internacional. Há alguns
sinais que resultam dos mais de trinta projetos instalados na fábrica e da sua laboração em apenas seis
meses, que permitem sermos otimistas. Um grupo que esteve residente na fábrica muito recentemente, o
grupo Castra Leuca Trio, gravou o seu primeiro disco e, para além da sua presença importante em
televisões nacionais, em rádios nacionais, já conta com agendamento de concertos em diversos festivais e
salas, tanto em Portugal como em Espanha. A associação Terceira Pessoa, também ela residente na
fábrica, acaba de ver aprovada uma candidatura a internacionalização de uma criação sua, um facto
quase inédito na criação na área do teatro e da dança aqui em Castelo Branco. Há mais exemplos, claro...
Mas há um caminho que foi percorrido antes da existência da fábrica e a mesma é, neste momento, um
elemento estratégico para o futuro do tecido produtivo a partir da cultura, numa estreita ligação com a
economia e com a geração de marca para o nosso território.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Então, muito bom dia. Ex,mo Senhor
Presidente da Câmara. Ex.mos Senhores Vereadores. Ex.mos Senhores Colaboradores desta casa. Uma
saudação, também, muito especial para com os nossos Caros Concidadãos e, finalmente, também, um
cumprimento à Comunicação Social. Eu, antes de ir ao assunto que trago hoje para o período de antes da
ordem do dia, não deixava de fazer uma nota prévia e que tem exatamente a ver com um conjunto de
reflexões que eu tive oportunidade de fazer na última reunião pública deste Executivo, onde teci um
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conjunto de considerações, no que diz respeito à Feira Sabores de Perdição. Nessa circunstância e de
forma muito telegráfica, tive a oportunidade de felicitar o Executivo por ter ao longo destes últimos anos
algumas novidades, algumas inovações, na Feira dos Saberes, sendo que, algumas dessas inovações,
foram introduzidas dentro de um formato que, do meu ponto de vista, está esgotado e, portanto, aquilo que
eu fiz foi defender um outro modelo, uma alternativa, apresentando um conjunto de sugestões muito
concretas, No que diz respeito ao meu artigo de opinião

—

eu de facto agradeço, à Senhora Vereadora

Cláudia Domingos, a atenção que tem por aquilo que eu escrevo

—,

eu também ali deixo um conjunto de

sugestões e afirmações. As afirmações que faço têm a ver com o facto de eu ter visitado, não outras feiras
—

eu também as visito

—,

mas visitei a Feita dos Sabotes, tive o cuidado, não digo, de falar com todas as

pessoas que estavam em todos os stands, mas seguramente que falei com noventa e cinco, noventa e
seis por cento

—

porque me pode falhar aqui uma pessoa ou outra

—,

mas falei com a esmagadora maioria

daquelas pessoas que estavam nos stands. Portanto, com base naquilo que eu ouvi é que teci um
conjunto de afirmações

—

foi com conhecimento de causa. No que diz respeito ao assunto que eu hoje

gostaria de trazer à coação, não é um assunto que seja novo, sendo que, não sendo novo eu acho que é
sempre importante e continua, felizmente, na ordem do dia, É um assunto que, por inoperância do Senhor
Presidente de Câmara, continua a afetar várias centenas de pessoas na nossa cidade e que, infelizmente,
representam uma oportunidade perdida, ao longo destes últimos anos para milhares de pessoas em
Castelo Branco. Eu estou-me a referir em concreto àquilo que é a realidade na nossa Zona Histórica do
Castelo, Como dizia, esta é uma questão que está sempre na ordem do dia e esta semana, até em função
de duas notícias que eu tive o cuidado de ler, ganhou uma outra relevância. E se me permitem, a propósito
de notícias recentes, eu passo a citar uma que diz o seguinte: ‘há andaimes, cheira a tinta fresca e ouvese barulho de berbequins. Nas ruas da zona histórica da Covilhã, são várias as casas que estão a ser
recuperadas. Basta andar pelas artérias mais antigas, para verificar que a requalificação urbana está em
marcha em várias ruas e a boa notícia é que estão em causa investimentos privados com diferentes
finalidades’. Isto era uma notícia de uma reportagem de fundo, feita a propósito daquilo que está a
acontecer na Covilhã e que deu à estampa no Jornal do Fundão, no passado dia onze de julho de dois mil
e dezanove. Mediante aquilo que lá vem escrito, apetecia dizer que, de facto, estamos a uma distância
muito curta da Covilhã, mas o quão longe estamos da realidade desta cidade que tanto fica a dever à
nossa, em termos daquilo que é o nosso património histórico. Há uma outra notícia, também desta
semana, da passada quarta-feira, antes de ontem, e que também é uma notícia muito relevante porque
ficámos a saber que após, enfim, alguns anos, a ser dirimido, em termos de contencioso, finalmente ficou
decidido que todos os edifícios que se situam em zonas históricas e que são classificadas pela UNESCO
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5)

(a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), ficam isentos de impostos.
Quanto ao diagnóstico da nossa Zona Histórica, ele está feito. Aliás, já noutras circunstâncias, eu tive a
oportunidade também de o fazer, mas relembrava aquilo que eu considero o essencial: temos ruas
degradadas, infelizmente visível a qualquer transeunte que possa por ali passar; fios e caixas às centenas,
que atentam contra uma paisagem urbanística; casas da autarquia, algumas delas já fotografadas por mim
e publicitadas, que estão completamente votadas ao abandono; uma população bastante envelhecida e
um conjunto de problemas sérios, no que diz respeito à questão das acessibilidades e também da própria
mobilidade... Entre outros problemas. Aquilo que nós dizemos é que esta Zona Histórica do Castelo, que
se encontra degradada e abandonada, sublinho, continua a ter todo o potencial para poder ser,
verdadeiramente, o ex-Iíbris da nossa cidade. Eu acredito que tem esta potencialidade, mas para o ser era
necessária uma intervenção urgente. Era necessário, nas ruas esconder estes fios e estas caixas. Era
necessário requalificar as casas que a autarquia foi adquirindo ao longo dos anos. Era necessário
regenerar, sobre um ponto de vista social este bairro e era importante, através desta requalificação das
casas, nomeadamente

—

a autarquia aqui podia dar o exemplo

—,

atrair jovens casais que, em início de

vida, têm maiores dificuldades, E, simultaneamente, potenciar uma outra grande instituição que está
sedeada na nossa cidade que é o Instituto Politécnico de Castelo Branco. Portanto, por estas duas vias,
podia-se fazer uma regeneração sob um ponto de vista social. Há todo o espaço para melhorias
significativas ao nível das acessibilidades

—

e aqui não é necessário ser muito criativo, basta estar atento

àquilo que noutras cidades europeias se faz nestes casos, com respostas e soluções relativamente
baratas, com baixos custos de manutenção e que resolvem de forma contextualizada estas questões
prementes sobretudo para uma população já relativamente envelhecida. Há uma outra proposta, entre
muitas outras, mas pata não me tornar muito enfadonho, terminaria dizendo que há um espaço muito
bonito que está completamente abandonado na encosta do castelo... Eu estou-me a referir, muito em
concreto, ao espaço das antigas piscinas municipais... Sei que está ali sedeada uma associação, que tem
todas as condições para passar a zona de lazer e, nesse espaço, aquilo que nós defendemos, é que seja
construído um centro de interpretação histórico da nossa cidade. Um centro interpretativo, mas sobretudo
um centro interativo. Por esta via, nós daríamos muito mais qualidade de vida a quem lá vive e, acima de
tudo, criaríamos oportunidades de emprego para muitos jovens da nossa cidade, do nosso concelho,
porque iríamos atrair pessoas

—

não tenho dúvida sobre isso

—,

iríamos poder atrair alguns negócios para

esta zona e, de facto, nós poderíamos ter aqui uma oferta ao nível do turismo muito mais qualificada.
Termino dizendo que estamos na segunda quinzena do mês de julho. Infelizmente, o ‘boom turístico’ que
tivemos nos últimos anos, começamos a ter algumas notas que este ‘boom turístico’ está a dar alguns
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sinais de quebra, ao nível daquilo que é a realidade do nosso país. Castelo Branco adiou aquilo que era
uma oportunidade única, aquilo que foi uma oportunidade histórica: por esta via, por não se ter feito aquilo
que era suposto fazer naquela zona, Castelo Branco adiou, definitivamente, o presente e também o futuro
imediato. Nós lamentamos profundamente, sobretudo pensando em Castelo Branco. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: ‘Bom dia. Senhor Presidente. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores Diretores de Departamento e Funcionário da autarquia. Caro
Público aqui presente e Comunicação Social. Muitas vezes, parece que dá a ideia que nada se faz nesta
cidade e que temos aqui um fim à vista, porque há aqui um profeta da desgraça, pelo facto de
determinadas situações não terem sido realizadas quando no fundo também há um trabalho desenvolvido
e é por isso mesmo que eu trago aqui, também, uma perspetiva daquilo que tem sido e que é a qualidade
de vida nesta cidade. Acho que é reconhecido por todos que as infraestruturas que esta cidade e este
concelho têm, a forma como os equipamentos estão ao serviço da população e o aumento da qualidade
de vida a que se tem assistido aqui no nosso concelho são, claramente, uma realidade indesmentível, por
mais questões que se possam vir a colocar. Efetivamente, há sempre algo a melhorar, mas também não
se pode desprezar de uma forma assim tão ‘de leve’ aquilo que é o trabalho desenvolvido nos últimos
tempos. Penso que o Dr. Carlos Semedo apontou aqui há pouco o esforço e o trabalho desenvolvido, em
termos da rede museológica e da Fábrica da Criatividade, são belos exemplos... Mas eu trazia aqui outra
vertente que tem mais a ver com a questão dos equipamentos desportivos. Penso que aquilo que é o
aumento do número de associações desportivas que têm surgido no nosso concelho, a multiplicidade de
modalidades desportivas que têm surgido e têm vindo a aumentar o número de atletas e desportistas, não
é por acaso, porque isso resulta de infraestruturação que houve de dotar o concelho e a cidade de
equipamentos desportivos ao serviço da população e por essa via promover o desporto e facultar aos
nossos munícipes um estilo de vida mais saudável. Isso tem uma vertente de curto prazo relacionada com
a atividade desportiva propriamente dita, mas tem outros benefícios

—

penso que todos reconhecerão

—

que é termos uma cidade que possa ser favorável à prática desportiva. Podemos aqui dar exemplos, a
nível da cidade e das freguesias mais urbanas, que além desse aumento de número de modalidades e de
número de atletas, isto também tem proporcionado a possibilidade de desenvolver aqui eventos com
alguma dimensão, naquilo que também é uma forma de colocar Castelo Branco numa situação favorável
para atrairmos pessoas do país e, por acaso, também de países estrangeiros, no sentido de assistirem e
de participarem em competições

—

falo aqui do Futsal Kids da Associação da Boa Esperança, ou da

Associação Basquetebol Albicastrense que desenvolveu um torneio internacional em Alcains, ou a Taça
de Portugal de Kempo, ou o Festival de Ginástica do Albigym, que usufruIram dos nossos equipamentos
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desportivos para desenvolver aqui momentos desportivos de alguma dimensão e, de certa forma,
colocando Castelo Branco no mapa. Mas acho que é importante, e é isso que nos tem distinguido nos
últimos anos, nomeadamente com a presidência do Dr. Luis Correia que tem a ver com o não esquecer as
fre9uesias. Também neste contexto, as freguesias não têm sido esquecidas, ou seja, além de termos
sempre aqui a perspetiva de querer promover a prática desportiva, o associativismo e o desenvolvimento
de dinâmicas nas nossas freguesias, há aqui sempre um aspeto de coesão territorial que faz com que as
freguesias mais rurais também estejam aqui, de certa maneira, posicionadas de forma muito digna e com
capacidade de demonstrarem que as pessoas que ainda resistem a essa perspetiva de garantir
associativismo nessas freguesias, garantirem condições para que possam desenvolver as suas atividades.
E daria aqui um exemplo relativamente a três ou quatro freguesias. Falaria aqui na requalificação do
Polidesportivo de São Vicente da Beira, ou do Polidesportivo do Barbaído, ou do Polidesportivo que foi
inaugurado no fim-de-semana passado dos Escalos de Cima, ou o da Lousa que vai ser, no próximo
domingo, também inaugurado, ou também na Lardosa onde já decorrem os trabalhos. Poderia dizer-se
aqui que a Câmara Municipal faz obra, faz obra e continua a fazer obra e as coisas não passam daí’, mas
o que é verdade é que isto resulta dum forte compromisso e de corresponsabilização entre três atores, na
minha opinião: é a Câmara Municipal, que aparece aqui numa perspetiva de ter a capacidade de
interpretar as necessidades dos nossos munícipes; são as Juntas de Freguesia, aqui numa perspetiva de
apoio e de fazer a ponte entre as associações e o município; e, depois, são as próprias associações
dessas freguesias que eu gosto sempre de sublinhar o esforço enorme que desenvolvem para garantir a
continuidade das associações, mas efetivamente também há aqui... E falo muito daquilo que foi a
experiencia, por exemplo, dos últimos quinze dias, que é o orgulho de ir no sábado à noite ao Barbaido e
ver o Barbaído completamente cheio num torneio de futsal, numa disputa entre Barbaído e Rochas de
Baixo e haver aqui uma envolvência tremenda, fruto também das condições de se poder desenvolver ali
um jogo de futebol à noite... Mas também, por exemplo, ir uma quarta-feira à noite na estrada do Lanço
Grande e chegar ao Escalos de Cima e ver também uma quantidade brutal de carros a usufwir já do
polidesportivo que tinha sido inaugurado no domingo. Isto parece um pormenor, mas isto dá continuidade
à perspetiva de querermos continuar a resistir e a investir nas Freguesias e, não há dúvida nenhuma,
passa a responsabilidade também para as associações no sentido delas próprias se sentirem obrigadas
entre aspas

—

a desenvolver atividades e a criar dinâmicas. E, não é por acaso que também

isto são pormenores, mas eu tenho aqui algum orgulho nestas matérias

—,

—

—

já agora,

ir às Rochas de Baixo e ter um

torneio de malha com trinta e sete equipas, certa de setenta e quatro pessoas, portanto, também é de
valorizar o facto de termos associações que também tenham a coragem e a capacidade de desenvolver
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estas iniciativas. Isto também é prova de uma estratégia que é definida, que é abrangente, que não fica
apenas em determinados pormenores, ela vai a todo o concelho e é isto que torna a comunidade mais
forte e uma comunidade mais forte, com certeza, está mais preparada para os novos desafios. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Relativamente às questões que
coloquei ao Senhor Vereador Carlos Almeida... Nós temos dados concretos e quando vemos uma
afirmação neste sentido que o volume de negócios reduziu, ou que o número de visitantes ou stands tem
—

vindo a reduzir... Não se podem fazer afirmações com base numa pequena questão...! Por que nós,
efetivamente, inquirimos todos os expositores da feira e temos dados concretos acerca disso...! Portanto,
é visível que o número de visitantes ou stands não diminuiu...! E podemos pensar numa base diária...! Já
não estou aqui a pensar numa base de que este ano foram onze dias versus o ano passado que foram
três...! Já não estou a colocar essa base para justificar o aumento do número de visitantes, Estou a falar
numa base diária

—

excetuando os dias da semana, porque, efetivamente, só funcionou a parte da

restauração. Relativamente a esta informação, inclusive, posso partilhar que cerca de noventa por cento
dos expositores desta feira consideram, quando questionados à sua satisfação, relativamente a um
conjunto de pontos, consideram que está entre ‘muito bom’ e ‘excelente’... Cerca de noventa por cento,
consideram ‘muito bom’ e ‘excelente’, numa escala que vai de ‘mau’, ‘suficiente’, ‘bom, ‘muito bom’, a
‘excelente’, relativamente à organização, ao cartaz cultural, à disposição dos espaços, à comunicação nos
espaços... Estes são números concretos, com base em inquéritos aplicados. E, portanto, como estamos
em discordância, relativamente a estes dados, eu não sei se nós estivemos nos mesmos Sabores de
Perdição, ou se o Senhor Vereador andou perdido nos Sabores e não fez, atentamente, a sua análise ao
longo dos vários dias que este certame decorreu. Relativamente ao facto de referir que não existiu
novidade... Este modelo foi um modelo totalmente restruturado o ano passado. Este ano teve um
incremento enorme em termos de novidades, em termos de inovação... Eu não vou estar aqui a referir,
porque foram inúmeras... Desde, não só no período durante o qual se estendeu o certame, mas também
desde o Pátio Z, mais direcionado para os jovens, até, inclusive, programação semanal, dando palco ao
saber inovar ao nível da gastronomia, dando palco à saúde, dando palco ao desporto...! Foram inúmeras
as inovações introduzidas neste evento. Eu percebo que a inovação possa causar alguma estranheza, eu
não consigo é perceber que tenha passado despercebida, isso eu não consigo. Refere também aqui e faz
algumas sugestões relativamente à criação de ruas temáticas. Nós, com atenção, ouvimos todos os
munícipes, relativamente às suas sugestões e, como já referiu, também li com atenção aquilo que
escreveu. Refere ruas temáticas... Então o que é que aconteceu este ano...? Não foi isso mesmo...? Os
espaços não eram temáticos...? Nos exemplos de ruas temáticas refere: Restauração, Artesanato,
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-

Produtos Endógenos, Pinturas, reticências’... Pode estar nas reticências’, mas nos quatro que estão
elencados: Restauração, estava a Zona da Restauração dos Sabores; Artesanato, estava numa das
laterais do ‘Passeio Verde’; Produtos Endógenos, estavam na tenda e numa das laterais do ‘Passeio
Verde’; a zona da Pintura, estava no Pátio Z... Portanto, estas que elenca e que discrimina todas elas
estavam retratadas efetivamente. Estamos de acordo numa coisa que é: ambos queremos gerar mais
espectativas a nível nacional e internacional. Isto é um facto, nós estamos aqui num conceito de
melhoria.,.! Para o ano, com certeza, vai haver um conjunto de inovações introduzidas, para dar resposta
áquilo que é uma análise detalhada com as sugestões de todos os que participaram neste evento...! É
para isso que aqui estamos, para melhorar... Aí estamos de acordo. Agora, eu começo a achar que o
sucesso e os resultados da Feira Sabores de Perdição incomodam o Senhor Vereador a ponto de apelar à
sua criatividade para inventar dados como estes que, de todo, não correspondem à verdade.
Relativamente às questões em concreto, respondeu-me à primeira e, como costuma referir que somos não
que não respondemos às questões, à segunda e à terceira o Senhor Vereador não respondeu... E termina
a dizer que ‘por Castelo Branco valeria a pena tentar’... Por Castelo Branco não valeria a pena tentar, por
Castelo Branco vale a pena tentar todos os dias. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: “Bom dia. Cumprimento
o Senhor Presidente. Senhoras Vereadoras. Senhores Vereadores, Senhores Diretores de Departamento
e Senhor Funcionário da autarquia. Caros Munícipes, Comunicação Social. Hoje irei falar do Açude de
Almaceda ou Barragem da Safra, obra e investimento efetuado na integra pela Câmara Municipal de
Castelo Branco, no valor que ascendeu os € 305.000,00. A política do investimento da autarquia acende
sempre uma visão estratégica e é isto que incomoda alguns que teimam em não querer ver o que está
bem à vista. Enfim, situação já habitual e a que já nos habituamos. Da produção agrícola, através do
regadio; ao ambiente, com a perspetiva de regular o caudal da ribeira; ao turismo, na melhoria da Praia
Fluvial de Almaceda; e, obviamente, com a eventual utilização como ponto de água de excelência, quer
por viaturas terrestres dos bombeiros, quer para meios aéreos, constitui assim um apoio excecional ao
combate aos fogos naquela região... A população e todas as freguesias limítrofes e o concelho
agradecem. São cinquenta e um mil metros cúbicos de água

—

seis metros e meio de elevação do plano

de água. Em conclusão, mais uma obra da era Luis Correia que enche de orgulho, não só a população de
Almaceda, mas também todo o concelho e os albicastrenses agradecem. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, termino eu, então. Só para
dizer duas ou três notas. Em primeiro lugar, Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares, não há
dúvida que o sucesso, como disse, incomoda muita gente que está na oposição, as pessoas que têm
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muita dificuldade em reconhecer todo o trabalho que se tem feito neste concelho.

É um sucesso que

incomoda e isso é desde logo de lamentar porque, na boca dessas pessoas, o sucesso noutros concelhos
é tão fácil de se dar como exemplo e é tão fácil dizer que ali há sucesso. Na verdade, só quem não quer
ver

—

e isso nunca será possível, porque cego é aquele que não quer ver

—,

é que pode criticar

negativamente a Feira dos Sabotes de Perdição deste ano. Aquilo que se percebeu, e só quem não quer
ver é que não vê efetivamente, é que a Feira dos Sabores de Perdição em Castelo Branco, no ano 2019
foi um sucesso, não só de concretização e inovação, de atratividade de pessoas que vieram a Castelo
Branco, da dinamização de Castelo Branco e de todo o nosso concelho e de oportunidade económica aos
nossos pequenos produtores. Só quem não quer ver se limita a dizer que ‘falou’; como não tem dados
nenhuns, para fazer as críticas que teve e, depois, facilmente entra naquele que é um erro que demonstra
a personalidade... Que é de pôr em causa as outras pessoas. Porque Senhor Vereador Carlos Almeida
não é bonito vir aqui dizer ‘falei com as pessoas’ porque isso é por em causa as pessoas em si próprias...
Porque o Senhor diz que falou com as pessoas e depois os outros, ou nós, dizemos que também falámos
com as pessoas e assim ficam as pessoas em causa. Vamos respeitá-las e procurar evitar situações
destas, porque as pessoas a que se refere muito ali trabalharam e, na verdade, tiveram, ao longo destes
dias da feira, com o seu empenho e o seu suor, de fazer pela vida, Hoje foi-lhe apresentado o resultado do
inquérito que foi feito aos produtores que ali estiveram e esse sim é uma resposta, em concreto, aqui
demonstrada. Nem era preciso, se quer, olhar aos resultados desse inquérito, porque bastou andar pelas
ruas de Castelo Branco para se sentir o efeito que foi a Feira Sabores de Perdição. Até o efeito naquilo
que é a nossa autoestima de sermos albicastrenses e de pertencermos a Castelo Branco. A autoestima de
pertencermos à comunidade albicastrense, que para nós tem um valor muito grande. Bem sei que,
provavelmente, isso para si tem pouco valor, mas para nós, tem muito valor e a demonstração disso
também passa pela forma de como o Senhor Vereador aqui, mais uma vez, na sua forma de fazer as
críticas, dizendo que está tudo mal, esquecendo o muito que também não se faz e tão facilmente põe na
sua boca o elogio à Covilhã, por um artigo de jornal que fala na requalificação na Covilhã... Isso para si
diz-lhe muito e isso é importante... Mas, depois, sabe fazer a critica a Castelo Branco, mas esquece
aspetos importantes. De uma critica construtiva e elogiosa que faz à Covilhã, a partir de um mero jornal,
faz um conjunto de críticas a Castelo Branco, esquecendo que na zona histórica, em 2009 ou 2010, salvo
erro, foram feitos investimentos consideráveis de requalificação. Esquece-se as habitações que nos
últimos anos e recentemente o Município requalificou. Esquece-se, só com estes meros exemplos que me
estou a recordar, aquilo que foi o investimento que ali fizemos, com o Centro de Interpretação do Bordado
de Castelo Branco, que atrai pessoas, turístico e que interliga com o Museu do Canteiro. Esquece-se
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daquilo que é a dinamização dos últimos dias

—

bastam os últimos dias

—

e não seria preciso uma grande

memória para recordar as Noites Azuladas que ali foram concretizadas, no último fim-de-semana. A noite
de percussão que ali tivemos com Os Chibatas, como mais um exemplo do apoio a mais uma associação
que nós concretizámos. E este é, na verdade, Senhor Vereador, o lamento que eu hoje tenho que dizer. A
forma tão fácil como o Senhor elogia a Covilhã. A forma tão fácil como o Senhor crítica aquilo que é feito e
concretizado aqui em Castelo Branco. A forma como a partir de uma mera frase de um artigo de jornal o
Senhor elogia a Covilhã, a forma tão fácil como o Senhor diz que se podiam fazer as coisas aqui em
Castelo Branco, esquecendo que a concretização de tudo e de mais alguma coisa é impossível, há
prioridades e aquilo que temos feito é um conjunto muito grande de obras, em Castelo Branco, de
requalificação urbana. Esse esquecimento é de lamentar, Senhor Vereador, porque este tipo de
comparações que o Senhor faz, em nada nos engrandece, engrandece os outros a partir de uma ilusão
que o Senhor aqui utiliza para fazer crer que nos outros sítios é melhor. Pois aquilo que eu lhe digo é que
pedimos meças, em Castelo Branco, ao nível da requalificação urbana, ao nível daquilo que temos feito,
apesar de termos consciência de não termos tudo feito, apesar de termos consciência de que ainda há
muito por fazer, mas, também, com a certeza, de que aquilo que temos feito em Castelo Branco, ao nível
da requalificação urbana é algo impar neste país. Pedimos meças a quem quer que seja porque, na
verdade, ainda hoje vamos inaugurar um investimento que a Câmara fez, que foi só um investimento de €
800.000,00 para a requalificação da Alameda do Cansado, uma zona também mais antiga de Castelo
Branco, que merece ali grandes investimentos da nossa parte: só na Alameda do Cansado e na Rua Eng.
Duarte Pacheco foram € 800.000,00 que esta Câmara teve a capacidade de fazer. Essas são
requalificações que também não esquecemos. Se o Senhor quer denegrir Castelo Branco... Eu acredito
que sim, que o faça e que até faça essas comparações com a Covilhã, terra onde, pelos vistos, o Senhor
nasceu. Mas, aquilo que lhe quero dizer, é que nós aqui em Castelo Branco temos muita honra e pedimos,
volto a dizer, meças, pelo trabalho que temos feito na requalificação e na regeneração de todo o nosso
espaço urbano. E não só na regeneração. Basta ver, também, o trabalho que temos feito ao nível da
dinamização da nossa comunidade, Como lhe disse, bastou recuar dois ou três fins-de-semana, não
precisando puxar muito pela memória, para lhe dar alguns dos exemplos que aqui têm sido feitos. E mais,
quero-lhe dizer, que aquilo que muitas vezes diz nem sequer corresponde à realidade daquilo que
acontece. Só quem não quer ver... Não vê a quantidade de turistas que nos visitam e que, também, na
própria zona do castelo fazem as visitas. Lamento, Senhor Vereador, a sua forma de ver Castelo Branco.
Seria bom que começasse também a valorizar Castelo Branco... Nós não nos impomos, quando
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desdenhamos... Nós impomo-nos quando mostramos a capacidade de fazer, de concretizar... E impomo
nos, quando mostramos a capacidade de construir. Retórica é fácil, o faze é mais difícil. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me permite, eu gostaria também de fazer
uso da palavra, atendendo a um conjunto de afirmações que foram aqui proferidas. Eu, se calhar,
começaria por onde se deve começar que é... Nós, quando estamos na vida pública e, em particular, a
vida política, faz parte da essência das coisas, faz parte da democracia, nós sabermos conviver com
aquilo que é a diferença, sabermos conviver com aquilo que é o olhar diferente, sabermos conviver com a
critica e, portanto, é um repto que eu lanço

—

em particular ao Senhor Presidente

—,

que já está há tantos

anos no exercício de funções, habitue-se a conviver com a diferença porque, contrariamente àquilo que foi
aqui dito de formas tão diferentes, a diferença não é para denegrir... A diferença enriquece, ajuda a
crescer. Quando são aqui proferidas algumas afirmações como ‘profeta da desgraça’, ‘a Covilhã, que é a
terra onde nasceu’, entre outras, sinceramente, eu quase que fazia uma analogia com aquilo que, ainda
esta semana, Donald Trump dizia acerca das críticas que alguns congressistas lhe fizeram, onde ele lá
vinha com a conversa de que ‘quem crítica não gosta da América’ e, a dada altura, no fim, até
inclusivamente lançou o repto para que esses congressistas saíssem da América... Pouco faltou para que,
de facto, eu fosse convidado para ir para a Covilhã. Eu tenho muito orgulho, por um conjunto de
circunstâncias, de ter nascido no concelho da Covilhã.,. Curiosamente, nunca lá vivi, mas nasci lá, tenho
muito orgulho nisso, os meus pais vivem no concelho do Fundão, sendo que a minha terra é Castelo
Branco porque foi aqui que eu vivi mais anos do que em outra qualquer. Portanto, lições acerca do amor a
Castelo Branco, peço desculpa, mas não mas dão! E, já agora, também, aproveito para dizer algo que já
fui por diversas vezes acicatado no sentido de o dizer: não é o facto de o Senhor Presidente da Câmara
também não ter nascido em Castelo Branco

—

porque de facto não nasceu

—‘

que o levou, seguramente, a

gostar menos de Castelo Branco. Portanto, eu não nasci cá, mas é aqui que eu tenho a minha vida
constituída e tenho muito orgulho em pertencer a esta comunidade que me aceitou de forma muito bonita
e que só contribui para a grandeza desta mesma comunidade que sabe receber. Deixem-me também dar
nota de um segundo ponto. Senhor Presidente, definitivamente, não se consegue libertar daquilo que é
uma visão maniqueísta do mundo. Os maniqueístas são aqueles que só veem o mundo a ‘preto e branco’,
ou seja, os ‘bons e os maus’. Não, aquilo que é suposto, da parte de um autarca, e sobretudo de um
autarca que governa um concelho com a dimensão e com a história de Castelo Branco, que tem a
responsabilidade de ser a capital de distrito, tem de ter uma visão, global, uma visão cosmopolita e,
sobretudo, uma visão atenta áquilo que são as boas práticas que se vão fazendo... Não é por esse país
fora, é por esse mundo fora...! Quando alguém faz uma critica não é com sentido de denegrir, de apoucar,
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é com sentido de construir. E, aquilo que eu fiz, relativamente à Feira Sabotes de Perdição foi um
exercício que foi muito idêntico a um outro assunto que eu hoje aqui trouxe e que eu acho que é da maior
importância, que é a Zona Histórica do Castelo. Fiz alusâo áquilo que é a realidade daquele bairro, dei
nota do quanto não tem de potencial aquela zona que se pode, de facto, constituir como um verdadeiro ex
líbris, como um ponto de atração sob um ponto de vista turístico de gerar empregos, de criar riqueza para
Castelo Branco. E, porque procuro também fazer isso, tal como fiz com a Feira Sabores de Perdição,
também dei os meus contributos, também foram colocadas aqui um conjunto de propostas e é isto,
exatamente, que é o sentido da democracia, é nós sabermos conviver com a crítica, é haver uma crítica
responsável, construtiva, que traz propostas para a mesa. Termino dizendo, Senhor Presidente da Câmara
que faz uma alusão, em tom depreciativo, a um jornal que orgulha e que é um símbolo da nossa região.
Eu tenho muito orgulho em pertencer a um distrito que tem jornais de referência como o Jornal do Fundão,
como o Jornal Reconquista e, portanto, quando diz que eu li aqui um artigo de um mero jornal’... Não é
um mero jornal, Senhor Presidente, é um jornal que nos deve orgulhar a todos. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: ‘Bom, eu não posso terminar este ponto de antes da ordem do dia sem
esclarecer algumas questões ao Senhor Vereador. Já vai longo este período, mas não posso deixar de o
fazer. Senhor Vereador, só lhe quero dizer que o Trump para mim não é propriamente uma pessoa que eu
considero e que todos os exemplo do Trump, para mim, não são, na maioria deles, grandes exemplos.
Quero-lhe também dizer que não o convidei a sair de Castelo Branco, Agora, o que lhe quero dizer é só
uma coisa: não aceito que Castelo Branco seja pior do que outra terra qualquer, nem aceito que o Senhor
faça uma comparação tão fácil e tão depreciativa entre Castelo Branco e a Covilhã, porque nós temos
orgulho de fazer coisas aqui em Castelo Branco que nem sequer são comparáveis com a Covilhã. E
depois, dizer-lhe o seguinte: basta dizer que em Castelo Branco, por exemplo, nós temos o Programa
Habitar Castelo Branco e o Programa Habitar Castelo Branco Solidário
—

—

provavelmente, outros não o têm

e o Senhor é mais um exemplo que esquece quando faz esse tipo de comparações tão fáceis. E o que

eu lhe tenho a dizer é que o orgulho que tenho de Castelo Branco não me levaria, de certeza, a fazer uma
comparação tão fácil com a Covilhã. Não me levaria... E, mesmo que tivesse alguma vontade de o fazer,
não me permitiria, em defesa de Castelo Branco, Uma comparação fácil, não é quando me refiro ao artigo
do jornal, não é a denegrir o jornal, é dizer que o Senhor parte de uma comparação, elogiando um outro
concelho a partir de um mero artigo de jornal... Foi aquilo que eu lhe disse. Esses elogios, evidentemente,
que faz aos jornais, não passam de uma mera demagogia, é evidente em política

—

e isso levou a referir

me. O que lhe posso também dizer, Senhor Vereador, é que nós, no nosso Município, não fazemos
castelos no ar, fazemos castelos bem assentes na terra, fazemos castelos em que pensamos também,
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sobretudo, na sustentabilidade. Quando fazemos sugestões, procuramos que elas sejam concretizáveis,
realizáveis porque temos a consciência daquilo que custa fazer e concretizar e não aceitamos que a partir
das suas críticas o Senhor faça sugestões que sabemos que são à partida irrealistas e, muito menos as
suas sugestões, muitas vezes, são dotadas de consistência. Muito obrigado.”
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1—APROVAÇÃO DEATA
Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 5 de julho de 2019 (Ata n.°
21) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2— CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica. Proposta de Adjudicação de
Procedimento Concursal, Nomeação do Gestor de Contrato e Aprovação da Minuta de Contrato
Pelo Senhor Presidente foram presentes as propostas de adjudicação, nomeação de gestor de contrato,
e minuta de contrato, do procedimento concursal referência CPI 5 104/2019

—

Aquisição de Serviços para

Fornecimento de Energia Elétrica, Propõe-se: a adjudicação à empresa Endesa Energia, SA

—

Sucursal

Portugal, pelo valor de € 5.229.513,56, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013,
de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de
junho e para os efeitos previstos no artigo 76.° do Código dos Contrato Público (CCP), a nomeação do
engenheiro Nuno David Valente Ribeiro como gestor do respetivo contrato, nos termos das alíneas f) e g)
do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° ido artigo
18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP; o
relatório final, para os efeitos previstos no artigo 148.° do CCP; e a minuta de contrato, para os efeitos
previstos no artigo 98.° do CCP.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar o procedimento concursal referência CPI $
104/2019 Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica, à empresa Endesa Energia, SA
—

—

Sucursal Portugal, pelo valor de €5.229.513,56, nos termos da alínea f) do n.° ido artigo 33.° da Lei n.°

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo i8.° do Decreto-Lei n.° 197/99,
de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 76.° CCP.
Mais deliberou, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP, nomear o engenheiro Nuno David Valente Ribeiro
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como gestor do respetivo contrato, bem como aprovar a minuta do contrato, para os efeitos previstos no
artigo 98.° do COR
Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo contrato e aprovar o relatório final do procedimento.
Ponto 3

—

OBRAS MUNICIPAIS

3.1. Liberação de Cauções
3.1.1. Construção de Parque de Estacionamento Junto ao Largo Melvin Jones.
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3848, de 11/07/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção/Remodelação
de Parques de Estacionamento para Veículos na Cidade: Construção de Parque de Estacionamento Junto
ao Largo Melvin Jones, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o
seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.°
190/2012, de 22 de agosto, para a

liberação de caução, no dia 4 de junho de 2019, concluiu-se que se

encontram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo que se deverá
proceder à liberação das cauções prestadas conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do mencionado diploma
e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na percentagem de 15%
da caução total da obra” (€ 14.087,54), no valor de €2.113,13.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

4•a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituídas à
empresa João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 15% da caução total da empreitada de Construção/Remodelação de Parques de
Estacionamento para Veículos na Cidade: Construção de Parque de Estacionamento Junto ao Largo
Melvin Jones, no valor de €2.113,13.
3.1.2. Requalificação da ex-EN 18 Entre Alcains e Lardosa (Limite do Concelho)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3846, de 11/07/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalificação da ex
EN 78 Entre Alcains e Lardosa (Limite do Concelho), adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA.
Da informação consta o seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 3.°
do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a 2. liberação de caução, no dia 7 de junho de 2019,
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concluiu-se que se encontram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo
que se deverá proceder à liberação das cauções prestadas conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do
mencionado diploma e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 30% da caução total da obra” (€ 98.705,35), no valor de € 29.611,61.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

2a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituídas à
empresa João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 30% da caução total da empreitada de Requalificação da ex-EN 18 Entre Alcains e
Lardosa (Limite do Concelho), no valor de € 29.611,61.
3.1.3. Beneficiação e Pavimentação do Caminho Rural de Ligação Entre a EM 525 e o Lugar de
Tripeiro

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3907, de 15/07/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção e
Conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e Florestais: Beneficiação e Pavimentação do Caminho Rural

de Ligação Entre a EM 525 e o Lugar de Tripeiro, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da
informação consta o seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria pata efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do
Decreto-Lei n.° 190/201 2, de 22 de agosto, para a 2, liberação de caução, no dia 6 de junho de 2019,
concluiu-se que se encontram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo
que se deverá proceder à liberação das cauções prestadas conforme previsto nos artigos 3.° e

4•0

do

mencionado diploma e serem restituídas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 30% da caução total da obra” (€40.967,74), no valor de € 12.290,32.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

2a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto e, serem restituidas à
empresa João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 30% da caução total da empreitada de Construção e Conservação de Caminhos Rurais,
Agrícolas e Florestais: Beneficiação e Pavimentação do Caminho Rural de Ligação Entre a EM 525 e o

Lugar de Tripeiro, no valor de € 12.290,32.
3.2. Beneficiação e Pavimentação do Caminho Rural de Ligação Entre a EM 525 e o Lugar de
Tripeiro. Conta Final de Empreitada
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3720, de 04/07/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestwturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401.0
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, para aprovação da conta final da empreitada de Beneficiação
e Pavimentação do Caminho Rural de Ligação Entre a EM 525 e o Lugar de Tripeiro, adjudicada à
empresa João de Sousa Baltasar, SA. Os trabalhos realizados totalizaram o montante de € 405.852,98,
mais IVA à taxa legal em vigor e evidenciaram trabalhos a menos no valor de € 7.648,51, mais IVA à taxa
legal em vigor, relativamente ao valor de adjudicação de €413.501,49, mais IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada de Beneficiação e
Pavimentação do Caminho Rural de Ligação Entre a EM 525 e o Lugar de Tripeiro, adjudicada à empresa
João de Sousa Baltasar, SA, realizada pelo montante de € 405,852,98, mais IVA à taxa legal em vigor e
evidenciaram trabalhos a menos no valor de € 7.648,51, mais IVA à taxa legal em vigor.
Ponto 4— ÁREA DE

LocALizAçÃo EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO

Centauro Internacional Trocadores de Calor, LUa. Cancelamento de Cláusulas de Reversão
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3973, de 16/07/2019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, cujo teor se transcreve: “A 15/03/1 991, a Câmara Municipal de Castelo Branco escriturou a
venda dos lotes Q9.1 e Q9.2, escritura essa que previa um conjunto de cláusulas (Cláusula Primeira a
Cláusula Sétima) onde eram definidas diferentes obrigações do comprador que, na falta do seu
cumprimento, importava na reversão do lote pata a propriedade da Câmara Municipal de Castelo Branco.
Os lotes referidos são atualmente propriedade da empresa Centauro Internacional

—

Trocadores de Calor,

Lda, empresa essa que vem solicitar a esta Câmara Municipal (documento em anexo), pata efeitos de um
processo de anexação de lotes, que as referidas cláusulas de reversão sejam canceladas. As cláusulas
de reversão em causa, estão relacionadas essencialmente com a área de atividade da empresa, com o
prazo de início das obras e com o início de laboração. Deste modo, considerando o exposto e uma vez
que se encontram satisíeitas as condições constantes nas respetivas escrituras de compra e venda,
coloco à consideração do Executivo Municipal que seja autorizada a emissão de documento que certifique
a extinção de todas as cláusulas de reversão em favor da Câmara Municipal de Castelo Branco”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a extinção de todas as cláusulas de reversão
a favor da Câmara Municipal de Castelo Branco, contidas na escritura celebrada, em 15/03/1991, entre a
Câmara Municipal e a atual Centauro Internacional

—

Trocadores de Calor, Lda, para a venda dos lotes

Q9.1 e Q9.2, da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco, devendo ser emitido documento
comprovativo da respetiva extinção.
Ata n.° 22/2019, de 19 de Julho
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Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
5.1. Certidões de Compropriedade
5.1.1. Adelino Rodrigues Nunes e Outra. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Adelino Rodrigues Nunes e
Adélia Nunes Antunes, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de
compropriedade em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 43, da secção E, freguesia de
Sarzedas, a seu favor e a favor de Adélia Nunes Antunes, assumindo o compromisso de que do negócio
não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.°
6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de
emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 9 1/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.°
64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime
legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.1.2. Maria José Castilho da Silva Pereira Felino. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria José Castilho da Silva
Pereira Felino, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de
compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 15, da secção AA, freguesia
de Castelo Branco, a favor de João António da Silva Pereira de Almeida Felino, Henrique Manuel da Silva
Pereira de Almeida Felino, Nuno Maria da Silva Pereira de Almeida Felino e Gonçalo da Silva Pereira de
Almeida Felino, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio
ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes
assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver
inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.°
da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo
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constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele
possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos,
5.2. Centro de Dia de São Pedro de Escalos de Cima. Isenção de Pagamento de Taxas e Outras
Receitas Municipais
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento do Centro de Dia de São Pedro de Escalos de
Cima, para os isentar do pagamento de taxas e de outras receitas municipais. No sistema de gestão
documental MyDoc, os serviços exararam a seguinte informação, em 03/07/2019: “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 para o Município, Da
documentação junta ao processo, nomeadamente, cópia do modelo 22 de IRC, constata-se que a
associação, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. O Centro
de Dia de São Pedro pretende a isenção de taxas referente ao projeto da estrutura residencial para idosos
sito na Quinta do Gato na União das Freguesias de Escalos de Cima e Lousa. Face ao exposto, somos de
opinião de que poderá a associação 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, isentar totalmente, o do Centro de Dia de São Pedro
de Escalos de Cima, do pagamento das taxas e de outras receitas municipais.
5.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Junho de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n°3715, de 04/07/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês junho de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Ponto 6 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO
—

Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Minutas de Contratos
6.1. Reparação de Caixa de Recolha de Resíduos da Viatura 71-72-NX
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
17/06/2019, relativa à adjudicação da consulta prévia, para a Reparação de Caixa de Recolha de Resíduos
da Viatura 71-72-NX, à empresa Basrio

—

Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários, SA, pelo

montante de € 15.900,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do
PSD, ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em 17/06/2019, relativa à adjudicação da
consulta prévia, para a Reparação de Caixa de Recolha de Resíduos da Viatura 71-72-NX, à empresa
Bastio

—

Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários, SA, pelo montante de € 15.900,00, acrescido de

IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar a minuta do contrato.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
6.2. Renovação das Redes de Abastecimento de Água nas Povoações de Vilares de Cima e Vilares
de BaixolSarzedas
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
17/06/2019, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação das Redes de Abastecimento de
Água nas Povoações de Vilares de Cima e Vilares de Baixo/Sarzedas, à empresa João de Sousa Baltasar,
SA, pelo montante de € 220.106,24, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
17/06/2019, relativa à adjudicação do concurso público pata a Renovação das Redes de Abastecimento de
Água nas Povoações de Vilares de Cima e Vilares de Baixo/Sariedas, à empresa João de Sousa Baltasar,
SA, pelo montante de € 220.106,24, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar a minuta
do contrato.
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato,
Ponto 7— PATRIMÓNIO
7.1. Escritura de Justificação. Registo de Prédios na Conservatória do Registo Predial
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3639, de 01/07/2019, da Divisão Financeira, de
Contratação e de Recursos Humanos que se transcreve: ‘Os prédios abaixo descriminados não estão
registados na Conservatória do Registo Predial, Os referidos imóveis são propriedade do Município há já
longos anos, no entanto, desconhece-se como chegaram à posse da Câmara Municipal, noutros já não
existe sucessão hereditária com os antigos proprietários. Assim sendo, somos de opinião que a sua
regularização perante a conservatória seja feita através de escritura de justificação, para a qual se solicita
a necessária autorização.
Prédio

Local

Artigo

Mercado Municipal de Alcains

Rua 25 de Abril

Casa Mortuária e Casa do Povo de São Domingos

Rua da Escola Velha

Futura Sede do Desportivo

Quinta das Pedras

16548

Terreno dos Reservatórios de Água da Costeira

Castelo Chãos

16500

Lote de Terreno ao lado da Escola do Valongo

Rua da Circunvalação

Omisso

4985
—

São Domingos

4531

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização das escrituras de justificação do
Mercado Municipal de Alcains
Domingos
16548

-,

—

—

artigo matricial urbano n.° 4985

artigo matricial urbano n.° 4531

—,

—

Casa Mortuária e Casa do Povo de São

Futura Sede do Desportivo

Terreno dos Reservatórios de Água da Costeira

Terreno ao lado da Escola do Valongo

—,

Omisso

—,

-

—

artigo matricial urbano n.°

artigo matricial urbano n.° 16500

-

e Lote de

com o objetivo dos mesmos serem averbados, na

Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, em nome do Município.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar as respetivas escrituras de justificação.
7.2. Contrato de Comodato. Desportivo de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente uma informação do Senhor Diretor do Departamento de
Administração Geral, datada de 18/07/201 9, com uma proposta de cedência de instalações, em regime de
comodato, ao Desportivo de Castelo Branco. Da mesma consta o seguinte texto: “Na sequência do
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despacho do Sr. Presidente de 16 de julho, sobre o assunto em epígrafe, cumpre-me informar que, com
vista à cedência ao Desportivo de Castelo Branco, de um prédio municipal, sito na Praceta Eng. Manuel da
Silva Castelo Branco, Quinta das Pedras, em Castelo Branco, com o artigo matricial número 16548, o qual
eta anteriormente ocupado pelo Grupo de Intervenção Recreativa da Quinta das Pedras, não se vê
inconveniente que seja celebrado um contrato de comodato com o referido clube desportivo, destinado ao
funcionamento instalações desportivas, com a duração de 20 anos e, posteriormente renovável
anualmente, se não for denunciado por qualquer das partes contratantes”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de um contrato de comodato,
com o Desportivo de Castelo Branco, com vista à cedência do prédio municipal sito na Praceta Eng.
Manuel da Silva Castelo Branco, Quinta das Pedras, em Castelo Branco, com o artigo matricial número
16548, com a duração de 20 anos e, posteriormente, renovável anualmente, se não for denunciado por
qualquer das partes contratantes.
7.3. Atribuição de Preço a Obras Literárias Patrocinadas pelo Município

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3713, de 04/07/201 9, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição do preço de € 24,00, para venda ao público do livro 1908-1910: Frades Jesuítas,
obra literária de Manuel Peres Sanches, edição 2019, patrocinada pelo Município de Castelo Branco.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 24,00, para venda ao público do
livro 7908-7970: Frades Jesuítas, obra literária de Manuel Peres Sanches, edição 2019.
Ponto 8

—

CONTABILIDADE

8.1. IransferêncialReembolso de Comparticipação

—

FAMI (Projeto n.° PTI2OI7IFAMII2OI

—

Plano

Municipal para a Integração de Migrantes Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3750 de 05/07/2019 da Unidade de Planeamento
Promoção e Desenvolvimento Económico assunto: Transferência/Reembolso de Comparticipação
Projeto n.° PT/2017/FAMI/201. Designação: Plano Municipal para a Integração de Migrantes

-

—

FAMI.

Castelo

Branco. Da informação consta o seguinte texto: “Em 24/04/2017, o Município de Castelo Branco, em
parceria com mais 13 entidades, conforme acordo de adesão, em anexo (anexo 1), submeteu uma
candidatura no âmbito do Aviso n.° 29/FAMI/2017, do FAMI

—

-

Fundo para o Asilo, a Migração e a

Integração, na qual se pretende a elaboração do Plano Municipal para a Integração de Migrantes e
implementação das medidas/ações nele propostas. A referida candidatura foi aprovada em 19/07/2017,
tendo, em 24/07/201 7, sido assinada, entre o Alto Comissariado pata as Migrações, l.P. (ACM) e o
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Município de Castelo Branco, a convenção de subvenção, na qual foi aprovada uma despesa elegível de
213.088,00€, o que origina uma comparticipação comunitária de 159.816,00€, dado que a taxa de
cofinanciamento é de 75%, conforme documento em anexo (anexo 2). A execução física e financeira da
candidatura/projeto vai ser realizada pelo Município de Castelo Branco e pela Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento, conforme quadro de despesas em anexo (anexo 3), cujos valores para
cada uma das entidades são os seguintes:
Entidade Executora

Total

Elegível

Apoio FAMI

Investimento do MCB

41 125,00

26 963,00

20 222,25

Investimento da ALAD

213761,00

186 125,00

139593,75

254886,00

213088,00

159816,00

Após a assinatura da convenção de subvenção, foi solicitado ao FAMI, nos termos da alínea a) do n.° 1 do
artigo

19.0

da Portaria 407/2015, de 24 de novembro, um pedido de adiantamento de 40% do total do

apoio, que corresponde a uma comparticipação do FAMI no montante de 63.926,40€. Face ao exposto,
informa-se que já foi creditado o montante de 63.926,40€ na conta bancária do Município de Castelo
Branco junto da Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN P150003502220008708673092, relativo ao
adiantamento de 40% do apoio financeiro do FAMI, referente ao projeto ‘Plano Municipal para a Integração
de Migrantes

—

Castelo Branco’, com o código de projeto ‘PT/2017/FAMI/201’, conforme documentos em

anexo (anexo 4). O montante creditado é repartido pelas entidades executoras do seguinte modo:
8.088,90€ para Município de Castelo Branco (20.222,25€ X 40%); 55.837,50€ para a Amato Lusitano
(139.593,75€ X 40%). Assim, solicita-se a V. Exa. a devida autorização, para que o montante de
55837,50€, seja transferido para a conta bancária da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento

junto da Caixa Geral de Depósitos, com o seguinte IBAN ‘P150004541704027884133564’, conforme
documento em anexo (anexo 5).
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do montante de € 55.837,50
pata na conta bancária da Amato Lusitano
Transferência/Reembolso de Comparticipação

—

—

Associação de Desenvolvimento referente à

FAMI (Projeto n.° P11201 7/FAMI/201

—

Plano Municipal

pata a Integração de Migrantes Castelo Branco.

8.2. Normas de Apoio à Aquisição de Fichas e/ou Cadernos de Exercícios. Ação Social Escolar
2019/2020
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Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta concernente às normas de apoio à aquisição de
fichas e/ou cadernos de exercícios a adotar para o ano letivo de 201 9/2020, no âmbito da Ação Social
Escolar, considerando o enquadramento legal das competências conferidas ao Município de Castelo
Branco. Da proposta consta a fundamentação e a proposta que se transcrevem: “No âmbito dos trabalhos
preparatórios para o novo Ano Letivo 2019/2020, a Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
propõe-se desenvolver um conjunto de procedimentos

—

a exemplo de anos anteriores

concretização se solicita a aprovação superior. Assim, propõe-se: a) Disponibilização gratuita
empréstimo

—

para cuja

—

—

a título de

dos livros/cadernos de Fichas Escolares para os alunos do 1 .° Ciclo do Ensino Básico,

beneficiários do Apoio Social Escolar (Escalões A e B); b) cabimentação de 22.366,50 € (vinte e dois mil
trezentos e sessenta e seis euros e cinquenta cêntimos) para pagamento dos livros/cadernos de Fichas
Escolares; c) O valor indicado para cabimentação é um valor estimado, que resulta do apuramento de um
custo médio de 34,41€/por aluno, num universo de 650 alunos apoiados; d) A DECDAS consultou a
ACICB para solicitar a identificação das papelarias/livrarias classificadas no âmbito do comércio local e,
posteriormente, reuniu com os representantes de cada uma das empresas para apurar quais estão
interessadas em participar do processo; e) As papelarias/livrarias aderentes cuja listagem é apresentada
—

no voucher a disponibilizar pela Câmara Municipal para aquisição dos livros/cadernos de Fichas Escolares
—

comprometem-se a fazer à Autarquia um desconto de 5% sobre o valor de capa de cada exemplar; f) A

faturação das papelarias/livrarias aderentes é feita após confirmação dos vouchers disponibilizados e o
pagamento a efetuar pela Câmara Municipal refletirá já os 5% de desconto acordado em reunião realizada
dia 15 de julho, pelas 10h30, na Biblioteca Municipal de Castelo Branco; g) Por uma questão de igualdade
de tratamento, bem como de proteção da condição socioeconómica dos beneficiários de Apoio Escolar
Escalões A e B

—

—

e a exemplo dos últimos anos, a DECDAS propõe a concretização desta medida através

da disponibilização de vouchers, cabendo aos pais e encarregados de educação a responsabilidade
exclusiva de optarem pela entrega/compra num dos estabelecimentos comerciais aderentes e cuja
listagem consta

—

como já referido

—

no voucher e que abaixo se reproduz: Papelaria Santos; Papelaria

Xapati; Papelaria Rimas Cruzadas; Papelaria Papelarte; Papelaria Central Albicastrense; Tabacaria
Cristina, h) Finalmente, na mesma reunião foi definido que o levantamento de vouchers decorrerá, até 16
de agosto, no Balcão Único da Câmara Municipal de Castelo Branco”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a disponibilização gratuita
empréstimo

—

—

a título de

dos livros/cadernos de fichas escolares para os alunos do 1.° Ciclo do Ensino Básico,

beneficiários do Apoio Social Escolar (Escalões A e B).

Ata n.° 22/2019, de 19 de Julho
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cSÇS)

Deliberou ainda aprovar a cabimentação de € 22.366,50 para pagamento dos livros/cadernos de fichas
escolares cujo valor estimado resulta do apuramento de um custo médio de € 34,41/por aluno, num
universo de 650 alunos a apoiar.
8.3. 16. Alteração ao Orçamento e

J3a

às Grandes Opções do PlanoI2Ol9

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 16.a Alteração ao Orçamento e

13.a

às Grandes Opções do

Plano/2079, respetivamente, nos valores de € 115.000,00 e € 20.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.4.

J7a

Alteração ao Orçamento e 14.a às Grandes Opções do PIanoI2Ol9

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 77,a Alteração ao Orçamento e

74a

às Grandes Opções do

Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 220.000,00 e € 150.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9— DELIBERAÇÕES DIVERSAS

9.1. Contratos de Concessão de Apoio Financeiro
9.1.1. Habitar Castelo Branco—Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em Edifícios
Habitacionais. Anulação de Comparticipações. Aprovação de Comparticipações
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3640, de 01/07/2019, do Departamento de
Administração Geral, transcrita: 1. Na reunião de Câmara Municipal de 05/01/2018, foi aprovado o valor
das comparticipações indicadas no mapa em anexo. Os respetivos contratos foram celebrados em
22/04/2018; 2. De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 7.° do Regulamento n.° 199/2017, de 23 de
março de 2017, as obras deveriam ter-se iniciado no prazo de 90 dias, a contar da data do contrato,
podendo esse prazo ser prorrogado uma só vez, por igual período, mediante a apresentação de
requerimento devidamente fundamentado, conforme disposto no n.° 4 do citado Regulamento; 3. As obras
relativas às candidaturas comparticipadas deveriam, portanto, ter-se iniciado até 22/10/2018. Tal facto não
sucedeu com as seguintes candidaturas e nem deram entrada nestes serviços, quaisquer pedidos de
prorrogação de prazo:
Processo n.°

Proprietário

Local

HCB/4

João António Camejo

Rua de S. Tiago, 55, 57, 59 —C. Branco

Ata n.° 22/2019, de 19 de Julho
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HCB/5

Narciso Vaz Afonso

Rua Santa Maria, 1 3, 5, 7, 9, 11 13— C. Branco

10000,00€

HCB/15

Ângelo José de Anunciação Gil

Rua de Santo António, 33 e 35— C. Branco

10000,00€

HCB/46

Tomás do Nascimento Robalo

Rua dos Peleteiros, 50— C. Branco

3462,50€

HCB/48

Maria José Alves Coelho Santos

Rua 25 de Abril, 23— Monforte da Beira

3750,00€

HCB/50

Joaquim Manuel Eusébio Alves

Rua Faria de Vasconcelos, 6— C. Branco

4320,00€

4. Conforme indicado no mapa em anexo, não foi fixada, na Reunião de 05/01/2018, a comparticipação
para as candidaturas HCB/8 e HCB/44, por se ter considerado, à data, que estas candidaturas não
estavam completas, porquanto, estavam em falta documentos solicitados a 19/07/2017 e que não tinham
sido entregues. Posteriormente veio a confirmar-se que esses documentos deram entrada a 27/10/2017,
dentro do prazo solicitado no ofício, e que os mesmos estão juntos aos respetivos processos de
candidatura, pelo que se pode considerar que, à data da Reunião de 05/01/2018, as candidaturas estavam
em condições de ser admitidas; 5. Relativamente à candidatura HCB/17, em nome de Diamantino
Marques Pires, deu entrada, em 18/06/201 8, um requerimento assinado pelo próprio, a solicitar a alteração
de identificação do requerente, em virtude da habitação objeto da candidatura, ter sido vendida ao Sr.
João Pedro Antunes Dias, residente na Travessa do Matadouro, n.° 7, 3.° Direito em Castelo Branco,
conforme se pode verificar na escritura em anexo. Para a referida candidatura foi fixada uma
comparticipação de 10.000,00 € pata um investimento de 22.500,00 €. As obras propostas não estão
terminadas, nem foram, ainda, objeto de qualquer comparticipação. Face ao exposto, propõe-se que seja
deliberado: a) Ao abrigo do disposto no n.° 3 e n.° 4 do artigo 7.° do Regulamento n.° 199/2017, de
23/03/2017, anular as comparticipações financeiras aprovadas em Reunião da Câmara Municipal de
05/01/2018, para as seguintes candidaturas: HCB/4, HCB/5, HCB/15, HCB/46, HCB/48 e HCB/50; b) Ao
abrigo do disposto no n.° 1 e n.° 2 do artigo 7.° do Regulamento n.° 199/2017, de 23/03/201 7, aprovar o
valor das comparticipações relativas às candidaturas HCB/8 e HCB!44, de acordo com os valores do mapa
anexo; c) Autorizar a alteração de identificação do proprietário da habitação, sita no n.° 8, Fração B (1 .°
Andar) na Rua da Olivença em Castelo Branco, para o novo proprietário Sr. João Pedro Antunes Dias,
residente na Travessa do Matadouro, n.° 7, 3.° Direito em Castelo Branco”.
(Mapa anexo ao abrigo do disposto no n.° 1 e n.° 2 do artigo 7.° do Regulamento n.° 19912017, de 23/03/2017)
Proc. n.° Proprietário

Local

N.° Polícia

Freguesia

Orç, 5/IVA

HCB/1
HCB/2

Comparãcip,
0,00€

Maria Roque Pires Leitão

R dos Peleteiros

63

Castelo Branco

5690,00€

2845,00€

HCB/3

Patrício dos Anjos Camejo

R do Saibreiro

2A

Castelo Branco

28000,00€

10000,00€

HCB/4

João António Camejo

R de 5, Tiago

55,57,59

Castelo Branco

191 255,45€

10000,00€

HCB/5

Narciso Vaz Afonso

R Santa Maria

1,3,5,7,9,11,13

Castelo Branco

52520,00€

10000,00€

HCB/6

Ana Paula Cunha Amaral

R dos Cavaleiros

15

Castelo Branco

9500,00€

4750,00€

Ata n.° 22/2019, de 19 de Julho
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HCB/7

Joana Rita Antunes Dias

Av Humberto Delgado

HCB/8

Hugo Alexandre Gomes da Silva

R Eng Frederico Ulrich

HCB/9

Vasco José Riscado Venâncio

R Conselheiro Albuquerque

HCB/10

José Joaquim Castanheira

R do Saibreiro

HCB/1 1

José Joaquim Castanheira

HCB/12

Castelo Branco

21 150,00€

10

Castelo Branco

68000,00€

0,00€

16

Castelo Branco

3 500,00€

0,00€

2

Castelo Branco

33930.00 €

10000,00€

R Rodrigo Rebelo

4

Castelo Branco

31 564,67€

10000,00€

João Alves Dias

R Eng Manuel Valente

B2, 5°C

Castelo Branco

7 150,00€

3575,00€

HCB/1 3

Manuel Alberto Jesus Nabais Nunes

R Poço das Covas

4,9

Castelo Branco

12 100,00€

6050,00€

HCB/14

Francisco Joaquim Duarte

R Rui Vasques Castelo Branco

20

Castelo Branco

23981,75€

10000,00€

Castelo Branco

69 100,78€

10000,00€

76

10000,00€

HCB/15

Ãngelo José de Anunciação Gil

R Santo António, R Tavares P J

33,35 e 17, 19,21

HCB/16

Carlos Manuel Rodrigues Lopes

Tr Espírito Santo

27,29

Castelo Branco

32800,00€

10000,00€

HCB/17

Diamantino Marques Pires

R Olivença

8

Castelo Branco

22500,00€

10000,00€

HCB/18

Ana Paula Barreto N Lopes Teixeira

R Eng Duarte Pacheco

37A

Castelo Branco

23000,00€

10000,00€

HCB/19

Adelaide de Jesus Marques

R da Escola, Rochas de Cima

3

Almaceda

9 500,00€

4750,00€

HCBI2O

Rui Manuel Correia Duarte Gomes

R Arressáno

20

Castelo Branco

18700,00€

9350,00€

HCB/21

João Barata Camões

R A Bairro do Barrocal

7, 1 .° Esq

Castelo Branco

22330,50€

0,00€

HCB/22

Carlos José Domingos Moura

Vale do Jardim

Louriçal do Campo

15606,00€

7803,00€

HCB/23

Helena Maria dos Santos Gaspar

Largo do Matadouro

Lote 6

Castelo Branco

10 930,00€

5465,00€

HCB/24

Maria Udite Esteves V M Russinho

R Mouzinho Magro

18

Castelo Branco

HCB/25

Rodolfo da Cruz Almeida Matos

R Conselheiro Albuquerque

1

Castelo Branco
e

0,00€
33200,00€

10 000,00€

18787,00€

9393.50 €

HCB/26

Marta Madalena N Duarte Salavessa

R da Serra, Retaxo

8

HCB/27

Maria da Graça P MC Lourenço

Largo do Espírito Santo

1

Castelo Branco

6450,00€

3 225,00€

HCB/28

Maria Piedade Louro Lopes

R dos Mola inhos

6

Monforte da Beira

8200,00€

0,00€

HCB/29

José Maria Vilela Pires

R do Muro

55

Monforte da Beira

2200,00€

0,00€

HCB/30

Domingos Aurélio P M Leal

R João Velho

31

Castelo Branco

7960,00€

3980,00€

HCB/31

Joaquim M Pires Reis Grilo

R da Casa do Povo

3

Monforte da Beira

5200,00€

0,00€

HCB/32

Maria Santos Freire L da Silva

R do Regato

18

Monforte da Beira

2982,85€

0,00€

HCB/33

João Cristóvão Marques

R do Arrabalde

89

Monforte da Beira

9500,00€

0,00€

HCB/34

Joaquim Barroso Martins

R Nova de São Pedro

23

Monforte da Beira

4500,00€

2250,00€

HCB/35

Julieta Vilela Ferreirinho Valente

R Nova

27

Monforte da Beira

5 500,00€

0,00€

HCBI36

João António Martins Castelo

R José Antônio Morão

1° E

Castelo Branco

21 483,80€

10000,00€

HCB/37

Maria da Conceição Marques Correia

R Aniceto do Rosário

9 e 11

Malpica do Tejo

28 000,00€

10 000,00€

HCB/38

Maria Manuela Pereira Cruz A. Matos

R Combatentes da Grande Guerra

23

Castelo Branco

20899,72€

10000,00€

HCB/39

Manuel Antunes Domingos

R das Olarias

25

Castelo Branco

HCB/40

Hermínia Dias Galvão

R Nova

42

Monforte da Beira

HCB/41

António Augusto Rocha Ramos

R dos Peleteiros

18

HCB?42

António Marcelino Dias Almeida

R 5. João de Deus e R lavares
Proença Junior

10

HCB/43

João Femandes da Silva

Monte Pequeno - Taberna Seca

HCB/44

Adelino Gonçalves Brízido

R Prazeres

HCB/45

Ana Celeste Duarte F. B. de Azevedo

lv 5 de Outubro

HCB/46

Tomás do Nascimento Robalo

HCB/47
HCBI48

9321,30€

4660,00€

31 250.00 €

10000,00€

Castelo Branco

5227,50€

2613,00€

Castelo Branco

33 58101 €

10 000,00€

5

Castelo Branco

21 315,00€

0,00€

19

Castelo Branco

58794,89€

0,00€

8

Castelo Branco

6992,50€

3496,25€

R dos Peletairos

50

Castelo Branco

6925,00€

3462,50€

Américo Augusto Rodrigues

R dos Valados, Serrasqueira

S/N

Sarzedas

29 850,00€

10000,00€

Maria José Alves Coelho Santos

R 25 de Abril

23

Monforte da Beira

7500,00€

3750,00€

Ata n.° 22/2019, de 19 de Julho
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HCB/49

Antánio Luis

R da Eira

17

Almaceda

HCB)50

Joaquim Manuel Eusébio T Alves

R Fada de Vasconcelos

6

HCB/51

Rui Rafael Ramos Proença

Tr Espiáto Santo

HCB/52

Joaquim Rodágues Femandes

R dos Ferreiros

-

1340000€

6 700.00 €

Castelo Branco

8 640,00€

4320.00 €

10

Castelo Branco

14989,28€

0,00€

42 e 44

Castelo Branco

8210,00€

0,00€

1143669,00€

272438,25€

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, anular as comparticipações financeiras aprovadas em
Reunião da Câmara Municipal de 05/01/2018, para as candidaturas HCB/4, HCB/5, HCB/15, HCB/46,
HCB/48 e HCB/50, ao abrigo do disposto no n.° 3 e n.° 4 do artigo 7.° do Regulamento n.° 199/2017, de
23/03/2017.
Deliberou também, aprovar o valor das comparticipações relativas às candidaturas HCB/8 e HCBI44,
de acordo com os valores no mapa acima transcritos, ao abrigo do disposto no n.° 1 e n.° 2 do artigo 7.° do
Regulamento n.° 199/201 7, de 23/03/2017.
Deliberou ainda, autorizar a alteração de identificação do proprietário da habitação, sita no n.° 8,
Fração B (1 0 Andar) na Rua da Olivença em Castelo Branco, para o novo proprietário Sr. João Pedro
Antunes Dias, residente na Travessa do Matadouro, n.° 7, 3.° Direito em Castelo Branco.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato de concessão de apoio financeiro ao Habitat Castelo Branco

—

Programa Municipal de Apoio à

Realização de Obras em Edifícios Habitacionais.
9.1.2. Habitar Castelo Branco Solidário—Programa Municipal de Apoio à Realização de Obras em
Habitações Degradadas. Regulamento n.° 21112017. Fixação de Comparticipações. Fase IV
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3656, de 01/07/2019, do Departamento de
Administração Geral, que se transcreve: “1. Foram analisadas, pela ordem de entrada nos serviços, conforme
disposto no n.° 1 do regulamento suprarreferido, as candidaturas devidamente instruídas, com toda a
documentação verificada e julgada conforme; 2. Dessa análise, constatou-se que 10 candidaturas,
concretamente as relativas aos processos HCB-SOL/15, HCB-SOU1 15, HCB-SOL/63, HCB-SOU5O,
HCBSOU57,

HCB-SOL/22/2018,

HCB-S0U58/2018,

HCB-SOU14/2018,

HCBSOU85/2018

e

HCBSOU46/2018, estavam conformes, cumprindo os requisitas exigidos; 3. Na sequência da avaliação
urbanística efetuada às candidaturas admitidas, foram identificadas as intervenções prioritárias a executar,
assim como foi elaborado o respetivo mapa de trabalhos e estimativa orçamental, elementos que constam
das respetivas fichas do edificado em cada processo; 4. Apresenta-se de seguida um mapa resumo da
situação descrita: Candidaturas conformes
Ata n.° 22/2019, de 19 de Julho

—

10; Estimativa da comparticipação da CMCB

—

83.295,25 €.
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Face ao exposto, propõe-se, ao abrigo do disposto no artigo 9.° do Regulamento n.° 211/2017, que seja
deliberado: aprovar o valor das comparticipações, de acordo com o mapa anexo”.
Processo n.°

ProprietáriolArrendatãiio

Freguesia

HCB-SOU15

Sandra Negrita

UF Cebolais de Cima e Retaxo

HCB-SOU1 15

José Joaquim Martins Antunes

Castelo Branco

HCB-50U63

João Manuel Femandes dos Santos

HCB-SDU5O

Pré-Decisão Comparticipação sIlVA Comparticipação
7 80000€

9 594,00€

6 550,00€

6 943,00€

Monforte da Beira

7 500,00€

9 225,00€

Cremilda Ferreira Tapado

Monforte da Beira

5 000,00€

6 150,00€

HCB-S0U57

Maria Josefina Barroso Valente

Monforte da Beira

5 100,00€

6 273,00€

HCB-S0U22/2018

Maria Vieira Ramos

Alcains

5500,00€

6765,00€

HCB-S0U58/201 8

Isilda Bispo Santos

UF Freixial e Juncal Campo

8 050,00€

9 901,50€

HCB-SOL/14/2018

António Gregório Cabarrão

Castelo Branco

8000,00€

9840,00€

HCB-S0U85/2018

Manuel Ramalhoa Aites

Monforte da Beira

7000,00€

8610,00€

HCB-50U46/2018

MariaAnunciaçãoAntunes Gonçalves

Castelo Branco

8125,00€

9993,75€

68625,00€

83295,25€

Conforme

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 9.° do Regulamento n.°
211/2017, aprovar o valor das comparticipações constantes do quadro transcrito, no montante total de €
83.295,25.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato de concessão de apoio financeiro ao Habitar Castelo Branco Solidário Programa Municipal de
—

Apoio à Realização de Obras em Habitações Degradadas.
9.2. Associação Portuguesa de Escritores. Grande Prémio de Literatura Biográfica APEICâmara
Municipal de Castelo Branco 201612018
—

Pelo Senhor Presidente foi presente um comunicado da Associação Portuguesa de Escritores relativo
ao Grande Prémio de Literatura Biográfica 2016/2018, galardão bienal atribuído pela Associação
Portuguesa de Escritores com o patrocínio em exclusivo da Câmara Municipal de Castelo Branco, no valor
de € 5.000,00, informando a atribuição do galardão ao livro A Vida no Campo, de Joel Neto.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a atribuição do galardão da edição
2016/2018 do Grande Prémio de Literatura Biográfica, no valor de €5.000,00, ao livro A Vida no Campo,
de Joel Neto, pelo júri do concurso da Associação Portuguesa de Escritores.
9.3. Contratos Interadministrativos com Juntas de Freguesia. Comunicação de Não Aceitação
das Transferências de Competências nos Termos do Decreto-Lei n.° 5712019, de 30 de abril,
Durante os Anos 2019 e 2020

Ata n.° 22/2019, de 19 de Julho
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9.3.1. Junta de Freguesia de Alcains

Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Alcains comunicando à
Câmara Municipal a não aceitação, por aquela autarquia, das transferências de competências a efetuar,
nos termos do Decreto-Lei n.° 57/2019, de 30 de abril, durante os anos de 2019 e 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.3.2. União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo

Pelo Senhor Presidente foi presente um ofício da União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do
Campo comunicando à Câmara Municipal a não aceitação, por aquela autarquia, das transferências de
competências a efetuar, nos termos do Decreto-Lei n.° 57/201 9, de 30 de abril, durante os anos de 2019 e
2020,
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
9.4. Sociedade Portuguesa de Autores. Renovação de Protocolo para a Promoção da Execução
de Obras Musicais, com Exceção da Música Erudita

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3643 de 01/07/2019 da Divisão de Educação,
Cultura, Desporto e Ação Social, relativa a uma proposta de renovação do protocolo celebrado entre a
Câmara Municipal de Castelo Branco e a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). Da mesma consta a
seguinte informação: Na reunião do Õrgão Executivo de 2017/08/04, foi deliberada a celebração de um
protocolo com a Sociedade Portuguesa de Autores, em que Câmara Municipal fica autorizada a promover
a execução de obras musicais, com exceção da música erudita. Considerando que: A Autarquia beneficia
de um desconto de 10% nos custos de Direitos de Autor; A diminuição do trabalho burocrático é evidente;
O saldo cabimentado, em tempo, no Orçamento Municipal está a esgotar-se; Propõe-se que, nos termos
das Cláusulas

10a

e

11a

do protocolo: O mesmo seja prorrogado por mais um ano; Seja cabimentada

uma verba de 5.000,00€ pata o ano 2019; Seja cabimentada uma verba de 10.000,00€ pata o ano 2020’.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos das Cláusulas

10a

e

11a

do protocolo

celebrado entre a Câmara Municipal de Castelo Branco e a Sociedade Portuguesa de Autores, em
24/05/2017, aprovar a renovação do protocolo e, para efeitos de pagamentos de direitos de autor devidos
pelas execuções de obras musicais e literário-musicais, autorizar a cabimentação das verbas,
respetivamente, de €5.000,00 para o ano de 2019 e € 10.000,00 para o ano 2020.
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9.5. Cybercentro de Castelo Branco. Proposta de Realização de Oficinas nas Áreas do Vídeo,
Fotografia, Robótíca, e Programação, Som, Televisão, Rádio, Serigrafia, Desenho Digital e
do Cozinhar com Inovação
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4002, de 17/07/2019, da Senhora Vereadora
Claudia Alexandra F. Domingues Soares, com o seguinte texto: “1. Considerando que: O Cybercentro
(CBSkills) se assume como uma estrutura que contribui para o aumento das competências dos indivíduos
em áreas estratégicas, nomeadamente tecnologia e empreendedorismo; A capacitação direcionada para
um público jovem se integra na estratégia do Cybercentro (CBSkilIs); A realização de oficinas ajustadas
aos interesses dos jovens e às perspetivas dos trabalhos do futuro constituem uma prioridade de atuação
do Cybercentro (CBSkiIls). 2. Tendo em consideração o exposto, e de modo a dinamizar a estratégia do
Cybercentro (CBSkills), proponho um conjunto de oficinas, a realizar nos vários equipamentos municipais,
a partir do dia 1 de agosto de 2019, com a duração de 12 horas cada, nas áreas do Vídeo, Fotografia,
Robótica e Programação, Som, Televisão, Rádio, Serigrafia, Desenho Digital e Cozinhar com Inovação. 3.
Neste âmbito, proponho o pagamento de 20€ por formando, por cada oficina frequentada, bem como o
pagamento de 15€/hora a cada formador”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o Cybercentro (CBSkilIs) a realizar um
conjunto de oficinas ajustadas aos interesses dos jovens e às perspetivas dos trabalhos do futuro, nos
vários equipamentos municipais, a partir do dia 1 de agosto de 2019, com a duração de 12 horas cada,
nas áreas do Vídeo, Fotografia, Robótica e Programação, Som, Televisão, Rádio, Serigrafia, Desenho
Digital e Cozinhar com Inovação.
Deliberou ainda fixar o pagamento de € 20,00 por formando, por cada oficina frequentada, bem como o
pagamento de € 15,00/hora a cada formador.
9.6. Isenção de Pagamento de Licenças de Ruído
9.6.1. Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para isenção de pagamento de licença de ruído,
da Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes Castelo Branco. Pelo Gabinete Jurídico, no programa de
gestão documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em 18/07/2019: A requerente, solicita a
isenção de pagamento de licença especial de ruido, para organização do Baile de Verão’19, evento que
decorrerá na Rua Eng. Francisco D’Ordaz Caldeira Lucas, Lote 91, RJC Esquerdo, em Castelo Branco,
nos dias 19 e 20 de julho. Fundamenta o pedido na envolvência dos albicastrenses a quem se direciona
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sendo uma atividade lúdica de diversão e convívio e festejo de bailarico de Verão. Nos termos do n.° 2, do
artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, a Câmara Municipal pode
dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento fundamentado, o pagamento das taxas e de
outras receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas de direito público, associações humanitárias,
desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais, que beneficiem de isenção ou redução de
(IRC), o que deverá ser comprovado mediante a apresentação do competente documento, desde que os atos
ou factos se destinem à prossecução de atividades de interesse público para o Município. Da documentação
constante dos arquivos da Câmara Municipal, constata-se que a associação, beneficia de isenção
definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. A requerente é uma Associação Juvenil,
sem fins lucrativos que tem por objeto a promoção de atividades de cultura, lazer e recreio de jovens. Face
ao exposto, considerando que a atividade a desenvolver se insere no âmbito das atividades sóciorecreativas e culturais, proporcionando aos participantes momentos de convívio e lazer, dinamizando dessa
forma a comunidade local, somos de opinião de que poderá a associação 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 ruido à Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes Castelo Branco, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a realização do Baile de Verão’19,
a realizar na Rua Eng. Francisco D’Ordaz Caldeira Lucas, Lote 91, RJC Esquerdo em Castelo Branco, nos
dias 19 e 20 de julho.
9.6.2. Grupo Típico O Cancioneiro de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para a isenção de pagamento de licença de
ruído, ao Grupo Típico O Cancioneiro de Castelo Branco, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município. O Gabinete Jurídico, em 15/07/2019, no
próprio requerimento exarou um despacho fundamentando estarem reunidas as condições para a
associação poder ser beneficiada daquela isenção, aquando da organização do Folk Cidade de Castelo
Branco 2019— Na Rota das Tradições dos Povos, dia 10 de agosto de 2019.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído ao Grupo Típico O Cancioneiro de Castelo Branco, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a organização do Folk Cidade de
Castelo Branco 2019—Na Rota das Tradições dos Povos, dia 10 de agosto de 2019.
Ponto 10

—

DIÁRIO DE TESOURARIA
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Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 18 de julho:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 33.165.872,42
€ 12.203,94

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 artígo 49.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
Interveio o Senhor Luís Vicente Barroso. Referindo-se à obra de Requalificação da Rotunda da
Lardosa, assumida pela Câmara Municipal, afirmou que terá custado cerca de € 80.000,00, sem incluir o
valor da escultura do feUão frade lá colocada e perguntou qual o preço desta estrutura. Sobre a pista de
atletismo do Município, situada junto ao Campus da Talagueira, do Instituto Politécnico de Castelo Branco,
alegou que havia custado muito dinheiro ao erário público, que ainda faltavam a construção das bancadas,
dos balneários e dos acessos e que já tinha sido construida há muito tempo e que nunca se tinha
realizado ali nenhuma prova oficial e perguntou se não estariam perante um ‘elefante branco’, uma obra
sem utilidade ou importância prática. A seguir, aludiu à publicidade a um espetáculo de tauromaquia a
realizar em ldanha-a-Nova, que estava a ser promovida nas rotundas das freguesias e da cidade e
perguntou se a empresa promotora tinha licenciamento pata fazer aquele tipo de espetáculo e se havia
pago as respetivas taxas de publicidade ao Município. Perguntou ainda se a publicidade feita através dos
mupis não estaria a infringir o Artigo 28.0 Distância mínima para a faixa de rodagem, do Regulamento de
Ocupação do Espaço Público e da Fixação e Inscrição de Publicidade do Município de Castelo Branco e
se a Câmara Municipal de Castelo Branco, não deveria ordenar a recolha desta publicidade, por se estar
perante um registo de utilização indevida e abusiva do espaço público e porque, também, existe a
existência de perigo para a segurança de pessoas e bens. Sobre o CRA Centro de Recolha Animal, quis
—

saber se o centro, atualmente, estava capacitado para promover o bem-estar de todos os animais que lá
se encontram, qual era o número de animais (gatos e cães) que estariam lá para adoção, se o pessoal do
Centro tinha formação e equipamento adequados ao seu funcionamento e se já estava em funções o
veterinário concelhio. Por fim, questionou o Senhor Presidente sobre ‘mobilidade urbana e eixos cicláveis
prioritários da cidade’. Lembrou que tinham sido uma promessa eleitoral e que nunca mais se cumpriam,
que apesar dos muitos estudos que já tinham sido feitos, nunca mais saiam da fase de projeto. Interveio o
Senhor José Calcinha, morador em Cruz de Montalvão, no seguimento da intervenção que fez em

reunião de Câmara Municipal passada, para recordar que a requalificação do seu bairro continuava sem
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ser feita e dizer que, apesar das muitas requalificações que se fazem na cidade, aquela zona não era
requalificado, há vinte anos. Lembrou a pergunta: para quando estaria a ser projetada a intervenção à
zona de Cruz de Montalvão. Finalizou chamando a atenção para duas situações na zona de lazer: o
estado da calçada do acesso ao campo de futebol de saião, danificada aquando da sua construção, nas
imediações da piscina); e os caminhos pedonais de terra batida existentes no terreno localizado entre a
Avenida Professor Doutor Egas Moniz e as instalações da Piscina Municipal

—

esclareceu que os

obstáculos que estão a ser utilizados para cortar o acesso dos veículos são pedras de pequena dimensão,
que podem ser facilmente colocadas de lado para permitir a passagem das viaturas. O Senhor António
José Veríssimo Teixeira Bispo foi o último interveniente e começou por dar os parabéns à Câmara
Municipal pela inauguração da Fábrica da Criatividade, nesse mesmo dia. Ainda, e no seguimento de uma
intervenção que fez em reunião de Câmara Municipal passada, sobre o Chafariz de São Marcos, após a
qual lhe foi explicado que aquela zona estaria para ser requalificada, trouxe novamente à atenção o
assunto que continua sem solução. Contudo, alertou para o facto de que uma das paredes do chafariz
mostrava sinais de estar na iminência de ruir. Confessou, ainda, ter sido surpreendido por uma notícia, no
Jornal do Fundão, dando conta de uma hipotética requalificação do Largo de São Marcos, através de um
projeto do arquiteto Siza Vieira e que tal até lhe deu vontade de rir ao pensar no custo em que a obra
ficaria na sua totalidade. O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Luís Vicente Barroso que o projeto
das ciclovias estava feito, mas que estava a ser melhorado nalguns aspetos. Explicou que o facto de não
terem promovido o concurso era porque, em alguns troços, ainda estavam a tentar evitar os
constrangimentos que falou numa das últimas Assembleias Municipais e deu o exemplo das negociações
com o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) que estavam a decorrer para a cedência de terrenos
numa escola, de modo a não terem de ser eliminados vinte e quatro lugares de estacionamento. Afirmou
que estava em crer que esse concurso seria lançado no presente ano. Sobre o projeto do Centro de
Recolha Animal, respondeu que estava feito. Esclareceu que tinham havido algumas indecisões quanto à
sua localização, mas que estavam, também, em conversações com o IPCB para ser construído num
terreno daquele instituto. Quanto ao espetáculo de tauromaquia confessou nada saber do que se passava,
mas disse que iria dar orientações aos serviços para analisarem a questão da publicidade. Sobre a pista
i

de atletismo respondeu que as obras que faltavam iriam ser feitas. Relembrou os investimentos
consideráveis que foram ali realizados nos últimos anos e que a pista vinha sendo utilizada por muitas
pessoas e por todos os clubes que tinham a prática da modalidade de atletismo. Respondendo ao Senhor
José Caicinha, disse-lhe que o projeto de requalificação da zona de Cruz de Montalvão estava adjudicado
e que apenas faltava o visto do Tribunal de Contas para se iniciarem as obras de requalificação de todo
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aquele patque urbano, que incluía mais uma zona verde, envolvia um investimento de € 3.000.000,00 e
que traria uma boa melhoria ao bairro. Respondendo ao Senhor Veríssimo, o Senhor Presidente disse que
se alegrava pelo facto de ele estar ali e disse que mesmo uma mera requalificação de € 15.000,00, por
vezes, não é assim tão fácil. Explicou que o parecer às instâncias respetivas já estava feito ou havia sido
feito, desde que o munícipe tinha estado na reunião de Câmara, que o pedido de parecer esteve em
Coimbra, na Direção Regional de Cultura e, agora, estava na Direção-Geral do Património Cultural e que
ainda não se obteve resposta. Afirmou que estava tudo preparado para se executar a intervenção que se
pretendia fazer no Chafariz de São Marcos e recordou que não é pelo valor de € 15.000,00 que não se
fazia, porque a Câmara Municipal faz investimentos desses em todo o lado, mas que, às vezes, basta um
aspeto burocrático para travar, no tempo, esses investimentos. Muito obrigado.”
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo

57•a

da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos,
CONCLUSÃO DE ATA

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