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Aos vinte dias do mês de setembro 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 VicePresidente José Augusto Rodrigues Alves e estando presentes os Senhores Vereadores Maria José Barata
Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de
Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia não esteve presente, por se encontrar em
serviço oficial.
O Senhor Vice-Presidente assumiu, interinamente, a direção dos trabalhos da reunião, que foi
secretariada pelo Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO

Pelo Senhor Vice-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 VÍce-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: “Começo por cumprimentar as Senhoras
Vereadoras, os Senhores Vereadores, os Senhores Diretores de Departamento, o Senhor Técnico da
Câmara Municipal, os Senhores Jornalistas, os dois Albicastrenses presentes e inicio esta reunião
apresentando uma notícia triste, trágica, que afeta a todos na Câmara Municipal e que foi a morte, ontem,
do técnico superior da Câmara Municipal, o Dr. Rui Pedro Barata Jorge. Um funcionário que foi zeloso no
seu desempenho, competente, dedicado, empenhado... E eu próprio, apesar do pouco tempo que estive
com ele, acrescento mais duas qualidades: discrição e humildade... Quero aproveitar, em nome da
Câmara Municipal, do Senhor Presidente, Luis Correia e de todos nós, para apresentar os sentidos
pêsames à mulher, aos filhos e dizer que também foi uma perda enorme para a Câmara Municipal de
Castelo Branco. Eram estes sentidos pêsames que eu queria apresentar, logo de início, à família do Rui
Pedro e, no seguimento dos trabalhos, falar do início do ano letivo. No dia 10 de setembro tivemos mais
uma sessão de boas vindas aos professores e aos senhores educadores do 1.° Ciclo e, também, a
apresentação formal do Programa Municipal de Educação para a Sustentabilidade Ambiental. Foi uma
excelente jornada com muita presença dos senhores educadores e dos senhores professores, estavam
mais de duzentos na sala

—

o que é muito bom para o nosso concelho
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quatro agrupamentos e foram dadas as boas vindas e desejado um excelente ano letivo, não só em
termos de resultados académicos, mas também em termos de formação cívica, educativa e a todos os
níveis. Aproveito também para desejar a todos os senhores professores e educadores, do nosso concelho
em particular, um excelente trabalho e assegurar-lhes que a Câmara Municipal de Castelo Branco aposta
na educação. Como sabem é uma das nossas prioridades, é um investimento no futuro das nossas
crianças

—

mas ao mesmo tempo um investimento no futuro da nossa comunidade

—,

eles serão os

grandes continuadores de nós todos, serão aquilo que nós quisermos que eles sejam, com o nosso
esforço, e a Câmara Municipal está empenhadíssima nesse desiderato. Informar que o Programa
Municipal de Educação para a Sustentabilidade Ambiental está a fazer o seu caminho. Vamos ter várias
etapas, como por exemplo, no dia um de outubro a Comemoração do Dia Nacional da Água, nos
agrupamentos, tudo em prol do ambiente, porque o ambiente nos deve preocupar a todos. Esta é uma das
áreas que deve ser preferencial, essencial para a nossa comunidade e

—

eu posso acrescentar

—

para o

globo terrestre, porque aquilo que nós fizermos de mal agora, vamos deixar no dobro para as gerações
vindouras. Fazem parte do programa Equipas de Vigilantes Ambientais (EVA) e que este seja um bom
presságio para todos nós: começar pelas nossas crianças. Como sabem, este programa é para quatro
anos letivos, mas que poderá ter continuidade, porque, como eu disse, esta é uma aposta na educação.
Mais uma vez, um início de ano letivo com requalificação de infraestruturas das nossas escolas. A Câmara
Municipal investiu ou está a investir mais de € 250.000,00 na requalificação de escolas, posso citar a
Escola Básica da Boa Esperança
dentro, quer por fora

—

—

que como se costuma dizer ficou com a cara toda lavada” quer por

e, a Escola do Valongo

—

cujos trabalhos exteriores ainda estão a decorrer e que

nas férias da Páscoa será submetida a uma intervenção no seu interior que não se teve oportunidade de
fazer, Mas não olhamos só para a cidade, mas também nas freguesias, por exemplo, Salgueiro do Campo,
Lardosa, Póvoa de Rio de Moinhos quer nos jardins de infância, quer nas escolas do

1.0

Ciclo.

É

uma

aposta, como já disse, na educação, no futuro, um investimento nas nossas crianças, na sua formação
educativa e cívica, e não só nos resultados académicos. Mas, sobretudo, que isto seja num todo, uma
motivação para todos aqueles que fazem parte da educação das nossas crianças, os senhores
professores e educadores, a quem deixo uma palavra de apreço pelo seu esforço, pelo seu dinamismo e
pelo seu empenho em prol da educação, porque são eles que estão mais perto das nossas crianças.
Portanto, a Câmara Municipal de Castelo Branco vai continuar a apostar no futuro da nossa comunidade e,
por isso, aqui desejo um excelente ano letivo para todos.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: ‘Bom dia. Quero cumprimentar o Senhor
Presidente em exercício de funções, as Senhoras e os Senhores Vereadores, o Dr. Alveirinho, o Eng.
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Resende, o Funcionário da Autarquia, os Senhores Jornalistas, o Público presente. Quero também
começar por expressar os meus sentimentos pelo falecimento do Dr. Rui Pedro Barata Jorge e dizer que
tive conhecimento desta triste notícia agora e que não é nada agradável. Entrando no tema que me traz á
coação, eu queria falar sobre a desertificação do nosso território, nomeadamente, das nossas freguesias
rurais, um tema que eu estive a analisar com algum cuidado e retirei as seguintes conclusões que vou
apresentar. A análise que fiz foi desde 2012 até dezembro de 2018 e concluí que, desde de 2012,
estamos a perder eleitores em todas as freguesias rurais do nosso concelho. Neste intervalo de tempo,
nestes seis-sete anos, tivemos seis freguesias a perder eleitores acima dos 20% e nove acima dos 10%.
Desde de 2012 que perdemos 18% dos eleitores nas freguesias rurais, ou seja, cerca de 3.000 votantes.
Um dado interessante e que eu acho relevante, ao contrário destes indicadores, a freguesia de Castelo
Branco cresceu em eleitores: aumentou para 1056 votantes, crescendo 4% nos seus eleitores, em
contrassenso com as freguesias rurais. Castelo Branco, foi a única freguesia que aumentou em número de
eleitores. São números, obviamente, e cada um tira as suas conclusões, mas a análise que eu faço é que
estamos a olhar para uma desertificação e um despovoamento do nosso território que é deveras
preocupante. Eu consigo presenciar isso porque visito as freguesias muitas vezes. Às vezes existe uma
ideia errada das nossas freguesias, porque muitas das vezes as pessoas vão às freguesias quando há
festas ou feiras, e parece que há lá muita gente. Mas isso é errado, porque se lá formos quando não
existem esses eventos, pode acontecer atravessarmos uma freguesia de uma ponta a outra e não se ver
uma única pessoa, e isso é preocupante e alguma coisas tem que ser feita. Mas, mais do que aqui
estarmos a apontar isto, é um problema que está mais do que identificada, eu quero apontar algumas
sugestões, que podem e devem ser levadas a sério, de modo a inverter este despovoamento. Passo a
enumerá-las: 1. Criar pequenos loteamentos em todas as freguesias rurais para incentivar possíveis
construções e para os jovens permanecerem ou possam regressar às mesmas; 2. Outra sugestão, que
nós já havíamos enumerado anteriormente e que está contemplada no Código do IMI, prende-se com a
redução de 30% do Ml para as freguesias rurais; 3. A devolução de 2% do IRS aos residentes do nosso
concelho; 4, Apoiar financeiramente os pais com crianças de idades compreendidas entre 1 e os 3 anos,
mediante a aprovação de um regulamento com três escalões, tendo os mesmos tetos pré-definidos pata
os pagamentos das despesas; 4. Criação de um serviço de apoio domiciliário ao idoso para resolução de
pequenas avarias em todas as freguesias; 5. Criação de uma mini-praça para promover o comércio de
produtos cultivados pela população, interligando freguesias e incentivando a agricultura; e 6. Criação de
uma base de dados para se fazer o cadastro de terras e casas devolutas que irão ter outra visibilidade
para possíveis vendas ou arrendamentos e, assim, promove-se o possível povoamento do território. Esta
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última ideia que já existe noutros concelhos do interior do nosso país e está a ter um grande sucesso. Para
terminar, quero perguntar ao Senhor Presidente em exercício de funções, quais é que também são as
medidas que estão em curso para inverter este despovoamento? Disse. Obrigado!’
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia a todos. Um cumprimento ao
Senhor Presidente em exercício de funções, aos Senhores Vereadores. Este cumprimento é também
extensivo a todos os que trabalham na Câmara Municipal, à Comunicação Social presente e aos
estimados albicastrenses. Antes de fazer, referência aos assuntos que gostaria de partilhar convosco,
permitam-me que me associe, também, aos votos de pesar já manifestados pelo Senhor Presidente em
exercício de funções e pelo Vereador Hugo Lopes, no que diz respeito a esta trágica notícia que também
me apanhou de surpresa e que muito me sensibiliza, porque eu conhecia o Rui Jorge
suficientemente bem, mas conhecia

—

—

não conhecia

e foi com estupefação que recebi a notícia, De forma que me

associo, como digo, aos votos de pesar a toda a sua família e em particular à esposa e aos seus filhos.
Dito isto, eu gostaria, também, de falar da Educação. Nós tivemos, muito recentemente, o arranque do ano
letivo e de forma que impõe-se uma saudação muito especial à comunidade escolar do nosso concelho.
Nos temos quatro unidades de gestão no concelho

—

três na cidade e uma sedeada em Alcains

—

e, de

facto, estas comunidades têm razões para se orgulharem do trabalho que têm levado a cabo, em
particular, nos últimos anos. Há um conjunto de indicadores
mensurar alguns resultados

—

—

e em Educação também é possível

e esses indicadores acho que são um motivo de orgulho para estas

comunidades e para todos aqueles que residem no concelho. Nós pais, nós avós, temos razões para estar
tranquilos quanto ao futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Temos excelentes escolas que
competem em pé de igualdade com as melhores escolas do litoral do país. Se houvesse necessidade de
fazer referência a um ou outro indicador, eu faria alusão a um indicador que normalmente é o mais
mediático sendo que há outros muito relevantes na Educação
—

—,

mas tem a ver com a avaliação externa

com o resultado dos exames nacionais em que as escolas do concelho de Castelo Branco se posicionam
em lugares muito honrosos. Queria também deixar uma palavra pata o ensino superior e, em particular,
pata o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB). Tivemos conhecimento, também através da
comunicação social, que houve um aumento do número de alunos matriculados, comparativamente com o
ano passado. Essa é sempre uma notícia de regozijo pata todos nós, porque o PCB tem um impacto
muito significativo naquilo que é o desenvolvimento económico, social, cultural, artístico no nosso território,
mas eu diria mais, inclusivamente na nossa região. Portanto, o sucesso do IPCB é, seguramente, também
o sucesso de Castelo Branco, é uma forte alavanca da nossa projeção. Faz exatamente um ano, também
numa reunião pública em setembro
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escolares pelo início do ano letivo e de desejos de um grande sucesso

—,

na altura eu questionei o Senhor

Presidente de Câmara, sobre alguns critérios que tinham presidido à escolha de duas docentes para
integrarem a equipa da Educação aqui na Câmara Municipal e Castelo Branco, Decorrido que está, um
ano, eu acho que era importante revisitar esta questão porque, como aqui foi dito

—

e bem

—

pelo Senhor

Presidente em exercício de funções, nós não podemos pôr todas as áreas com prioridade, mas a
Educação é, e deve ser, em qualquer município, uma prioridade. Sendo a Educação uma questão
relevante, impõem-se aqui algumas questões e que eu gostaria de ter, depois, era resposta para as
mesmas. Foi-me dado conhecimento de forma informal e eu gostaria que pudessem confirmar-me ou não,
algumas dúvidas, no que diz respeito à mesma equipa que foi constituída, o ano passado, pensando já
numa delegação de competências que será feita em 2020 para os municípios: confirma-se, ou não, a
saída de duas docentes que o ano passado usufruíram de mobilidade e vieram trabalhar pata esta
equipa...? Se sim, quais as razões que terão estado na saída delas...? Tendo saído, serão substituídas
por quem e quando,,.? Também me parece que, decorrido um ano, é importante que nós tenhamos
acesso a informação do trabalho que foi desenvolvido e, de facto, também gostaríamos que fossem dadas
algumas notas no que diz respeito ao trabalho desta equipa. Esta ia para lá destas docentes, era
multidisciplinar, constituída, quanto me percebi, por mais duas pessoas, e acho que era importante fazerse um ponto de situação do trabalho. Havendo algum relatório de atividades, que é normal nestas coisas,
nós também gostaríamos de ter acesso ao mesmo. Acho que a questão é relevante porque a Educação,
só por si, já é uma área de especial importância, mas também projetando o futuro, levando em linha de
conta o ano letivo de 2020-2021, as competências delegadas pelo Ministério da Educação não serão
suscetíveis de uma votação no Órgão Executivo, ou seja, passarão a ser obrigatórias. O futuro começa-se
a preparar imediatamente e era importante que fosse dado conhecimento de como é que as coisas estão
ao nível da Educação na Câmara Municipal e, em particular, por parte desta equipa que foi constituída. Há
uma segunda questão que entronca naquilo que, de alguma forma, o Senhor Vereador Hugo Lopes
também já aqui fez menção e que tem a ver com uma preocupação com as freguesias rurais, com este
despovoamento acelerado

—

dirão que, infelizmente, não é especifico de Castelo Branco

—,

mas nós

vivemos aqui, aqui temos responsabilidades e, por isso, é sobre este território que temos de agir e atuar.
Foi deixado um conjunto de sugestões e, no que diz respeito às freguesias rurais, há um outro assunto
que se prende com uma freguesia rural e que tem a ver com Santo André das Tojeiras e com o
investimento que foi, há mais de dois anos

—

na altura, em pré-campanha eleitoral

—

anunciado com

grande pompa e circunstância: a Destilaria Comunitária de Santo André das Tojeiras. Na altura gerou uma
grande espectativa, sendo certo que
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algumas pessoas que residem ali

—,

se a espectativa era grande, a critica em relação ao local também.

Havia opiniões muito contrárias, no que diz respeito àquela localização. Em 28/06/2017, foi aberto um
concurso para a Destilaria Comunitária de Santo André das Tojeiras, em que o prazo de execução foi
fixado em trezentos dias. Pois muito bem, já decorreram mais do dobro dos trezentos dias e a verdade é
que o equipamento continua sem laborar. Nós gostaríamos de ver aqui esclarecido quais são as razões
que estão a atrasar a abertura deste equipamento, pata quando está prevista a sua laboração. Eu acho
que era importante, pata todos nós, pois este investimento também é uma forma de fixar pessoas a estes
territórios rurais, de forma que gostaríamos de obter estes esclarecimentos. Muito Obrigado.”
O Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: ‘Bom dia. Senhor Presidente em exercício de funções.

Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores de Departamento e Funcionário. Público e
Comunicação Social. Quero apenas fazer um apontamento em linha com aquilo que foi dito pelos
Senhores Vereadores do PSD. A forma como foram apresentados os números relativos ao
despovoamento e à desertificação das freguesias rurais, é uma evidência no interior do país
muitas freguesias do interior do país

—,

—

eu diria, em

um problema da Europa e essa é uma realidade que nós temos

sempre assumido, por isso as nossas políticas têm-se pautado por um investimento nas freguesias.
Obviamente, nós não olhamos para as freguesias apenas quando há romarias ou festas...! Essa é
também uma componente que assumimos como uma vertente da dinamização das nossas freguesias.
Mas se há uma área em que este Executivo tem primado por um forte investimento é, efetivamente, nas
freguesias. Aliás, não deixa de ser curioso, que o próprio Senhor Vereador Carlos Almeida, aponta uma
das valências em que temos apostado nas freguesias que é o investimento em áreas económicas. A
destilaria é um caso em que se assume uma área que entendemos ser pertinente do ponto de vista do
desenvolvimento económico, rural e social... Também estamos perante uma instalação com alguma
especificidade

—

se bem que a área da construção civil também esteja toda desenvolvida, acabámos de

adjudicar os equipamentos que vão pôr a destilaria a funcionar. Tratam-se de equipamento muito
específicos, mas, se não estou em erro, já está adjudicado e penso que foi dado um passo enorme, no
sentido de podermos pôr a destilaria a laborar. Mas, não deixa de ser curioso, que aponte aquilo que
verdadeiramente nós entendemos ser um ‘mix’, digamos, de perspetiva de desenvolvimento económico,
que não queremos apenas focado em Castelo Branco, mas queremo-lo nas freguesias. O Senhor
Vereador Hugo Lopes também apontou o apoio ao idoso, como uma sugestão que poderia ser
desenvolvida nas freguesias... Nós apoiamos imenso as nossas IPSS residentes nas freguesias e que aí
desenvolvem a sua atividade. O investimento que a Câmara Municipal tem disponibilizado às IPSS que
querem crescer, consolidar a sua atividade, consolidar os serviços que prestam aos seus cidadãos, tem
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sido imenso ao longo dos anos. Ainda, em termos de requalificação das freguesias que, na nossa
perspetiva, e tem sido essa a politica desenvolvida pela Câmara, é mais justo desenvolver para todos do
que beneficiar só alguns, por via, por exemplo, da devolução do IRS, entendemos que a requalificação que
temos feito nas freguesias é uma coisa completamente assombrosa... Dou-lhe dois exemplo recentes: €
769.000,00, se não estou em erro, numa requalificação em Alcains, na Estrada de Santa Apolónia e,
agora, o investimento de cerca de € 700.000,00 para a freguesia de Louriçal do Campo. Portanto, estamos
a falar de investimentos de muitos milhões de euros, que têm sido canalizados para as nossas freguesias,
na perspetiva de não as isolar, de as envolver numa perspetiva de comunidade mais forte. Entendemos
que assim podemos estancar e, quiçá, inverter este ciclo. Nós acreditamos nas freguesias, nas pessoas
que nelas continuam a residir, queremos que a qualidade de vida continue a ser boa e permita a criação
de projetos de vida, de futuro e que isso também possa, de certa forma, atrair gente... Fenómeno que está
a ocorrer, não só com as comunidades estrangeiras que, se calhar já não é assim tão irrelevante quanto
isso, mas também acreditamos que as nossas freguesias têm potencial para as pessoas pensarem em
projetos mas, uma vez que há muitas casas, numa perspetiva de reabilitação do edificado e não
perspetiva de novas construções pois parece-me um pouco desproporcionado. Queria apenas sublinhar
que o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Correia, tem feito das freguesias uma prioridade desde a
primeira hora que assumiu os destinos da Câmara Municipal.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente em
exercício. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Diretores desta casa, Caro Funcionário.
Caros Jornalistas, Caros Concidadãos aqui presentes. Num dia de pesar em que todos nós acabamos por
estar um bocadinho imbuidos naquilo que o Senhor Vice-Presidente e Presidente em exercício já partilhou,
quero registar aqui, com algum agrado, um investimento da SIBS Processos que foi recentemente
anunciado e que tem associados mais de duzentos postos de trabalho a concretizar num período de doze
meses. Quando pensamos nestes mais de duzentos postos de trabalho, em mais um investimento, não
nos confinamos só a isto, porque temos um conjunto de pessoas que vão estar associadas a estes postos
de trabalho: pessoas que residem em Castelo Branco e que vão manter-se em Castelo Branco; outras que
vão ter a oportunidade de regressar a Castelo Branco; e outras que nunca estiveram em Castelo Branco,
nunca foram albicastrenses e que terão oportunidade, com a criação de novos postos de trabalho, de se
mudar para esta cidade. Mas não se confina, também, só a estas pessoas, é toda a dinâmica que aqui se
junta: é pensarmos que estes novos postos de trabalho poderão “ser” novas crianças para as nossas
escolas; é a dinamização que está subjacente ao nosso comércio, aos nossos serviços; é, no fundo, toda
uma dinâmica incutida na economia local. O Senhor Presidente tem muito clara a estratégia que tem
Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro
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levado a cabo e trabalhado, em duas perspetivas: por um lado a questão da atração de investimento, mas
tudo devidamente articulado com a estratégia de atração de pessoas, porque os investimentos... E
quando trabalhamos esta área da atração de investimento, muitas vezes sentimos que uma dificuldade é,
efetivamente, as pessoas. Os investidores, a primeira questão que fazem, é exatamente: ‘e recursos
humanos...? Temos recursos humanos para dar resposta aos postos de trabalho que estamos a criar...?’
Isto vai bater, um bocadinho, com a intervenção, com que começa o Senhor Vereador Hugo Lopes, da
questão da desertificação, não só das freguesias, mas do interior. Há aqui uma estratégia concertada que
tem vindo a ser trabalhada, que está ligada à atração de pessoas. Porque isto depois acaba por ser um
ciclo vicioso: não há investimento, porque não há pessoas; não há pessoas porque não há investimento;
portanto, é essencial quebrar este ciclo repetitivo. Daí a importância de conjugar estas duas estratégias.
Para que esta possa ser uma ‘receita’ de sucesso
esta semana na comunicação social

—,

—

e este caso aqui referido e anunciado, já reportado

refiro aqui três ingredientes principais. Por um lado, a qualidade

que nós temos em Castelo Branco para a fixação de pessoas. Todos nós
Presidente, mas é também cada um de nós, albicastrenses

—

—

é o Executivo, é o Senhor

temos que conseguir transmitir a qualidade

de vida que nós temos, efetivamente, em Castelo Branco. Quando nós, muitas vezes, pensamos na nossa
localização estratégica, que estamos a uma hora e quarenta e cinco de Lisboa

—

para nós é só uma hora e

quarenta e cinco, mas quando falamos com as pessoas de Lisboa, Castelo Branco ‘é lá ao fundo’, é longe.
Todos nós temos aqui um papel de posicionar Castelo Branco e mostrar o quão centralizada ela está.
Mas, Castelo Branco tem uma qualidade de excelência, não só pela sua localização, mas pela qualidade
de viver, de trabalhar, de estudar e, também, de investir. Mas refira-se não só a qualidade de vida, mas o
conjunto de infraestruturas de apoio quer na perspetiva do cidadão que as utiliza todos os dias, quer na
perspetiva do investidor. O segundo ingrediente desta receita, prende-se com o apoio e com a dinâmica
que o Município de Castelo Banco tem levado a cabo na criação de ecossistemas que são apetecíveis na
perspetiva do investimento: quer fazendo referencia ao CEI

—

Centro de Empresas Inovadoras; quer

fazendo referência a ecossistemas muito próprios, quer na área do automóvel, quer na área da
metalomecânica, quer na área das tecnologias de informação e comunicação, quer no setor do frio... Há
um conjunto de clusters prioritários que são apetecíveis, em termos daquilo que é a atração de
investimento e que fazem parte desta estratégia. Por último, há aqui um fator também muito importante
nesta questão da atração de investimento que é o orgulho que os albicastrenses sentem na sua terra e
posso dizer-vos que temos bons sinais de pessoas, que estão fora de Castelo Branco, que querem
regressar e que querem trazer as empresas onde trabalham, também, para Castelo Branco. Por isso, o
papel do albicastrense orgulhoso é um fator importante, coadjuvado com todo envolvimento do Município,
Ata n.° 26/201 9, de 20 de Setembro
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liderado pelo Senhor Presidente, para que esta, também, seja uma estratégia de sucesso. Trabalhamos
em cooperação, trabalhamos em articulação e, aqui, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e o Instituto
de Formação Profissional de Castelo Branco (IEFP) assumem papeis muito importantes na atração do
investimento, É nesta lógica de colaboração, que efetivamente se conseguem os melhores resultados no
desenvolvimento do nosso território. Contrariamente a muitos, que é uma estratégia comum, para nós
quando a noite ainda decorre sem saber se o sol brilhará no dia seguinte

—,

—

não estamos a anunciar um

grande nascer do sol: é politica do Senhor Presidente, é politica deste Executivo, não assentamos as
nossas estratégias de comunicação em anúncios voláteis, que desaparecem no tempo, de investimentos
que vão acontecer... Fazemo-lo quando, efetivamente, são uma realidade... São os investidores que
relatam, na primeira pessoa, o anúncio dos investimentos, e relatam-no, referem-no, registam-no com
agrado, valorizando o papel deste Município. Desenganem-se, aqueles que julgam que esta estratégia de
atração de investimento está patada. Fica, neste caso, o registo da criação destes duzentos postos de
trabalho, no período de um ano. A estes, outros se seguirão, na espectativa de que a significância e a
importância, associadas a este investimento, não sejam, desde logo, desvalorizadas. Obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Estive a ouvir os Senhores Vereadores
Jorge Pio e Cláudia Domingues. Percebo o que o Senhor Vereador disse em relação aos investimentos
nas freguesias, eles são e têm sempre um relevo importante no desenvolvimento das mesmas, mas falta o
principal, que são as pessoas...! Porque investimentos e obras, sem pessoas... Voltamos ao mesmo... Eu
posso ter um polidesportivo, mas se depois não tiver ninguém pata nele praticar desporto...! Eu percebo
que o idoso tem que ser acompanhado, mas há muitas vertentes em que pode ser acompanhado...! A
forma em que se pratica a agricultura também tem várias vertentes...! Há aqui várias estratégias e não
digo que as do ‘A’ ou do ‘B’ sejam melhores ou piores, acho que todas elas podem ser uma mais-valia
para combater o despovoamento existente. Obviamente, que o despovoamento não acontece só em
Castelo Branco. Mas a mim preocupa-me, acima de tudo, o despovoamento do concelho de Castelo
Branco, porque é aqui que eu resido, eu sou albicastrense e é aqui que eu quero que haja um
desenvolvimento, Em relação há parte empresarial, eu já estou ligado a ela desde 2009. Vim de Lisboa
pata Castelo Banco gerir um projeto e só quero deixar uma nota daquilo que eu acho ser preocupante: a
maior dificuldade que eu tenho sentido ao longo dos anos, desde 2009 é que cada vez mais há escassez
de mão de obra e isso é preocupante. E cada vez mais se sente essa escassez. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me permite eu dou também uma nota a
propósito daquilo que foi dito pela Senhora Vereadora Cláudia Soares, quando fez alusão ao investimento
e à criação de novos postos de trabalho via SIBS Processos e dar-lhe nota que quando há boas notícias...
Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro
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Eventualmente poderá causar alguma estupefação a um ou outro de vocês... Mas quando há boas
notícias para Castelo Branco, elas também são boas notícias para a oposição. Nós também nos
regozijamos e ficamos felizes quando as coisas correm bem com Castelo Branco. Pena tenho é que, por
vezes, algumas críticas que são feitas... E a critica, em democracia, cabe sempre, porque é um outro
olhar, é uma outra visão, é uma forma de dar o nosso contributo... Dizia eu, pena tenho é que quando se
fazem algumas criticas elas sejam desvirtuadas, no sentido de estarmos a apoucar, diminuir, Castelo
Branco. Esse nunca foi o nosso intuito. Portanto, nós também ficamos felizes quando há boas notícias
para Castelo Branco. Mas, se me permitem, eu também não queria deixar de passar ao lado, o facto de o
Senhor Vereador Hugo Lopes, que tem esta qualidade de político e de vereador, mas ele também tem um
papel relevante nesta organização. Ele, de facto, é a pessoas que lidera, em Castelo Branco, já uns anos
a esta parte, a SIBS Processos. Eu já tive a oportunidade de ter reuniões de trabalho com pessoas que
têm uma responsabilidade mais acrescida dentro desta organização e que residem e trabalham em
Lisboa, e também tenho que testemunhar, em abono da verdade e para fazer justiça, o trabalho meritório
que tem sido levado a cabo sob a liderança, sob a batuta do Senhor Vereador Hugo Lopes. Portanto,
significa que todos nós, cada um na sua maneira, cada um dentro daquilo que é o seu processo laboral, da
sua área de intervenção, todos nós lutamos por Castelo Branco. De modo que deixo uma palavra de
regozijo, em relação ao investimento, mas também uma palavra de reconhecido mérito por quem tanto
lutou, por quem tanto trabalhou, para que de facto este investimento fosse possível e, neste caso, o
Senhor Vereador Hugo Lopes. Muito obrigado.”
O Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: Em resposta ao Senhor Vereador Hugo Lopes e ao Senhor
Vereador Carlos Almeida, pegando no exemplo do Senhor Vereador Hugo Lopes do polidesportivo, essa é
uma das perspetivas: haver polidesportivo, mas não haver pessoas; mas também pode ser visto de que
poderá haver pessoas que não vão para as freguesias, porque não há polidesportivos, ou bons
equipamentos, ou boas vias de comunicação, ou boa qualidade de vida...! Portanto, esta é uma
perspetiva, para de certa forma, preventivamente, criar as condições para que as pessoas possam
surgir... E não esperar que as pessoas vão para lá, para depois criar a melhoria na qualidade de vida.
Esta é uma perspetiva arriscada, é verdade...! Mas nós assumimo-la. Mesmo que lá hajam poucas
pessoas, neste momento, nós acreditamos, que melhorando as condições dessas freguesias do ponto de
vista dos equipamentos, dos espaços verdes, das dinâmicas culturais e sociais que assim é possível
inverter este ciclo e cativar as pessoas para lá viverem. Respondendo ao Senhor Vereador Carlos
Almeida, quanto à questão da SIBS Processos, de certa forma e com certeza haverão aqui muitos atores.
Mas há um ator... E isto prova aqui alguma indiscrição, Senhora Vereadora Cláudia, de nós, Câmara
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Municipal, não podermos aliar-nos a este investimento... Porque a Câmara Municipal, em devido tempo,
investiu cerca de um milhão de euros na construção de um pavilhão para ampliação das instalações... E
foi isso que permitiu, agora, criar esta perspetiva dos duzentos postos de trabalho.,.! É bom não esquecer
que a SIBS Processos está em instalações que a Câmara Municipal contruiu, numa primeira fase, para o
projeto inicial... Mas o que é certo é que há coisa de dois, três anos a Câmara Municipal arriscadamente
investe num pavilhão que custou cerca de um milhão de euros, equipou-o, criando todas as condições a
seu cargo, para que esta empresa pudesse poder vir para Castel Branco e agora aumentar o seu negócio
e criar os duzentos postos de trabalho...! Obviamente, cada um no seu lugar, mas é importante assumir
aqui também o papel que a Câmara Municipal teve para a concretização deste investimento. Obrigado.”
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: “Eu quero apenas registar aqui algumas
palavras sobre as intervenções dos Senhores Vereadores e, em relação ‘às pessoas’, que o Senhor
Vereador Hugo Lopes referiu, dizer-lhe que ‘as pessoas’ versus ‘ambição’, evidentemente também
revela... O Senhor Vereador que é de uma zona rural, teve ambição, foi para Lisboa, mas quis voltar à sua
terra e assim fez... E isto porque houve criação de condições para que as pessoas voltem. Quando a
Senhora Vereadora Cláudia Soares refere aqui que há pessoas que estão fora e nos comunicam que
estão a fazer um esforço para voltar para a sua terra, dinamizando negócios, dinamizando áreas, como
sejam as nossas apostas na área do investimento, como sejam as novas tecnologias, proporcionando
melhor condições ao cluster automóvel, à metalomecânica, ao frio não esquecer que nós também somos
—

capital do frio... Sinais de que que a Câmara Municipal e os seus investidores privados têm-no feito com
visão, com estratégia e, evidentemente, que tem sido tudo uma aposta... Mas também, quando apostamos
na criação de infraestruturas, no imaterial das nossas freguesias e não só na nossa cidade, estamos a
desenvolver coisas como sejam a coesão social e coesão territorial. Quando apostamos no apoio social às
nossas P55, estamos a fazê-lo na certeza de que estamos a apostar nas pessoas. Evidentemente, há
aqui uma marca sociológica, vamos chamar-lhe assim, pela deficiência de pessoas no interior

—

estaríamos aqui muitos dias a falar sobre isso, cada um tem a sua opinião estudiosa sobre este assunto
que nos levaria, se calhar, ‘a muito lá atrás’... Mas o que está para trás não move montanhas... É o que
está pata frente que deve mover-nos e deve criar em nós a matca da ambição, a marca Castelo Branco. E
dizer-lhe, sinceramente, que hoje vimos as nossas escolas melhores, vimos os senhores professores e os
senhores educadores do nosso concelho mais motivados... São os atores e isso é visível neles próprios e,
aliás, o Senhor Vereador Carlos Almeida referiu isso... lemos condições nas nossas escolas e agradeço
as suas palavras, porque é sinal que todos, a comunidade escolar, a comunidade educativa, têm
proporcionado isso... Quando vimos o IPCB a crescer é sinal de que estamos, nos últimos tempos, a criar
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uma sinergia, um espírito colaborativo entre instituições, como sejam a Câmara Municipal e o Instituto
Politécnico de Castelo Branco, no sentido de proporcionar melhores condições ao IPCB e, neste espírito
colaborativo os resultados estão à vista... Houve mais alunos a serem colocados em Castelo Branco... Em
termos globais, o IPCB ficou em quinto lugar no acréscimo de estudantes colocados na primeira fase. O
Senhor Vereador Jorge Pio já respondeu, no âmbito da destilaria, que é uma situação de especificidade de
equipamento e que não é fácil e estamos, neste momento, em fase de ultimação. A Senhora Vereadora
Cláudia Domingues, quando fala no investimento e nesta colaboração, falou também no Instituto de
Formação Profissional de Castelo Branco (IEFP) e em todos aqueles que proporcionam investimento. E
termino assim... A cidade cresceu, as freguesias decresceram e não é por falta de investimento, mas,
como eu disse, a aposta no material e no imaterial continua, o Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Luís Correia, tem feito um esforço titânico para proporcionar condições a todos para se fixarem, não só
na cidade, mas também nas freguesias. Todas aquelas apostas ganhas, como sejam, por exemplo, este
anúncio efetivo

porque é concretizado, não é uma situação meramente de notícia nos órgãos de

—

comunicação social

—,

que é a criação de mais duzentos postos de trabalho na SIBS Processos... Que nos

deve deixar a todos orgulhosos e, aliás, foi uma tónica nas apresentações feitas por todos. Mas de certeza
que isso trará mais pessoas, mais dinamismo e poderá até criar outras apostas, outras criações de mais
empregos. Assim seja, é o bom ensejo, que eu deixo aqui, do trabalho desenvolvido e que nunca nos deve
perturbar, porque já fizemos tudo... Nós estamos aqui todos, em sintonia

—

o Executivo, o Senhor

Presidente da Câmara, Dr. Luís Correia que, como disse, tem liderado este Executivo ao longo destes
quase seis anos

—

e com muita força, com muito empreendedorismo, com muitas ideias e, acima de tudo,

com uma coisa que se chama visão estratégica.
Não havendo mais pedidos de intervenções, o Senhor Vice-Presidente deu por encerrado o período
antes da ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
—

Ponto 1

—

TRANSFERÊNCIA CORRENTE

Juntas e Uniões de Freguesias. Transferência de Verbas do Recenseamento Eleitoral 2019

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 4792, de 29/08/2019, da Secção de
Contratação Pública, elaborada segundo o ofício referência 24008/2019/SGA_AEIDAE, de 19/07/2019, da
Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), que informa sobre a transferência do
montante€ 739,53, aquese refere o n.° 1 do artigo 72.° da Lei n.° 13/99, de 22 de março, designadamente,
o Recenseamento Eleitoral 2019, a ser transferido para as juntas e uniões de freguesia, da seguinte forma:
Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro
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Alcains, a verba de € 45,64; Almaceda, a verba de € 27,09; Benquerenças, a verba de € 26,82; Castelo
Branco, a verba de € 180,12; Lardosa, a verba de € 28,34; Louriçal do Campo, a verba de €26,55; Malpica
do Tejo, a verba de € 26,01; Monforte da Beira, a verba de € 25,51; Salgueiro do Campo, a verba de €
27,43; Santo André das Tojeiras, a verba de € 27,18; São Vicente da Beira, a verba de € 29,59; Sarzedas,
a verba de € 29,50; Tinalhas, a verba de € 26,55; União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, a
verba de € 32,38; União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a verba de € 29,41; União das
Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, a verba de € 30,86; União das Freguesias de Freixial do Campo
e Juncal do Campo, a verba de € 27,53; União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, a
verba de € 27,49; e União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, a verba de € 28,03.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir as verbas

—

a que se refere o n.° 1 do artigo

72.° da Lei n.° 13/99, de 22 de março, designadamente, o Recenseamento Eleitoral 2079—, para as juntas
e uniões de freguesia, no total de € 739,53, da seguinte forma: Alcains, a verba de € 45,64; Almaceda, a
verba de € 27,09; Benquerenças, a verba de € 26,82; Castelo Branco, a verba de € 180,12; Lardosa, a
verba de € 28,34; Louriçal do Campo, a verba de € 26,55; Malpica do Tejo, a verba de € 26,01; Monforte
da Beira, a verba de € 25,51; Salgueiro do Campo, a verba de €27,43; Santo André das Tojeiras, a verba
de €27,18; São Vicente da Beira, a verba de € 29,59; Sarzedas, a verba de €29,50; Tinalhas, a verba de
€ 26,55; União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, a verba de € 32,38; União das Freguesias
de Escalos de Baixo e Mata, a verba de € 29,41; União das Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, a
verba de € 30,86; União das Freguesias de Freixial do Campo e Juncal do Campo, a verba de € 27,53;
União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, a verba de €27,49; e União das Freguesias
de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, a verba de € 28,03.
Ponto 2— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
2.1. Certidões de Anexação
2.1.1. Rui Rafael Ramos Proença. Dois Prédios Urbanos em Castelo Branco

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento de Fábio Esteves, procurador de Rui Rafael
Ramos Proença, solicitando a anexação dos dois prédios urbanos contíguos, sitos na Travessa do Espírito
Santo, em Castelo Branco, inscritos na matriz predial sob os artigos 710 e 711, da freguesia de Castelo
Branco, descritos, respetivamente, na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob os n.°s
5009/1 9970910 e 5008/19330113 e averbados em nome de Rui Rafael Ramos Proença. No programa de
gestão documental MyDoc, em 27/08/201 9, os serviços informaram julgar “não haver inconveniente na
anexação solicitada”.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos dois prédios urbanos
contíguos, sitos na Travessa do Espírito Santo, em Castelo Branco, inscritos na matriz predial sob os
artigos 710 e 711, da freguesia de Castelo Branco, descritos, respetivamente, na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco sob os n.°s 5009/1 9970910 e 5008/19330113 e averbados em nome de Rui
Rafael Ramos Proença.
2.1.2. Poupatempo, Lda. Três Prédios Urbanos em Castelo Branco

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento da sociedade de advogados Álvaro Batista
& Associados, procuradores da firma Poupatempo, Lda, solicitando a anexação dos três prédios urbanos
contíguos, sitos na Rua Dr. Jorge da Costa, em Castelo Branco, inscritos na matriz predial sob os artigos
2244, 2243 e 2752, da freguesia de Castelo Branco, descritos, respetivamente, na Conservatória do
Registo Predial de Castelo Branco sob os n.°s 8708, 8707 e 8710. Através da aplicação informática
MyDoc, em 13/08/2019, os serviços informaram que “não se vê inconveniente na emissão de certidão para
anexação dos referidos artigos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos três prédios urbanos
contíguos, sitos na Rua Dr. Jorge da Costa, em Castelo Branco, inscritos na matriz predial sob os artigos
2244, 2243 e 2752, da freguesia de Castelo Branco, descritos, respetivamente, na Conservatória do
Registo Predial de Castelo Branco sob os n.°s 8708, 8707 e 8710.
2.2. Rui Miguel Grácio Mendes. Santo André das Tojeiras. Certidão de Compropriedade

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por José Constâncio Alves, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 132, secção AC, freguesia de Santo André das Tojeiras, a
favor Victoria lngrid Pauline Boerbank e Gijsbrecht Wicher Sevenhuijsen, 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 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,
Ata n.° 26/20 19, de 20 de Setembro
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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.
2.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Agosto de 2019
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 4904, de 04/09/201 9, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês agosto de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 3

—

SERVIÇOS MuNIcIPALIzADO5 DE CASTELO BRANCO

Renovação da Rede de Abastecimento de Água no Largo da Misericórdia, nas Ruas da Escola,
do Muro e Adjacentes, na Povoação de Monforte da Beira. Ratificação da Deliberação do
Conselho de Administração e Aprovação da Minuta de Contrato
Pelo Senhor Vice-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 02/09/2019, relativa à adjudicação do concurso público, pata a Renovação da Rede de
Abastecimento de Água no Largo da Misericórdia, nas Ruas da Escola, do Muro e Adjacentes, na
Povoação de Monforte da Beira, à empresa Eliseu & Farinha

—

Sociedade de Construções, Lda, pelo

montante de €328.945,18, 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
02/09/2019, relativa à adjudicação do concurso público, para a Renovação da Rede de Abastecimento de
Água no Largo da Misericórdia, nas Ruas da Escola, do Muro e Adjacentes, na Povoação de Monforte da
Beira, à empresa Eliseu & Farinha

—

Sociedade de Construções, Lda, pelo montante de € 328.945,18,

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
Ponto

4— DELIBERAÇÕES DIVERSAS

4.1. Passes Escolares

—

Ensino Secundário. Comparticipação Municipal

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente, a informação n.° 5132, de 17/09/2019, do Senhor Vereador
Jorge Carrega Pio, sobre a comparticipação municipal nos passes escolares, com o seguinte texto: “A
Câmara Municipal de Castelo Branco é autoridade de transportes competente quanto aos serviços
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públicos de transporte de passageiros municipais, cabendo-lhe a definição dos objetivos estratégicos do
sistema de mobilidade, o planeamento, a organização, a operação, a atribuição, a fiscalização, o
investimento, o financiamento, a divulgação e o desenvolvimento do serviço público de transporte de
passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados (artigos 4.° e 6.° do Regime
Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), publicado na Lei n.° 52/201 5, de 9
de junho). Por outro lado, a Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, estabelece na alínea gg) do artigo 33.°
que é competência da Câmara Municipal assegurar, organizar e gerir os transportes escolares. Nesse
âmbito, e dando seguimento ao previsto no Decreto-Lei n.° 299/1984, de 5 de setembro, designadamente
no ponto 1 do artigo 3°, o Município de Castelo Branco garante o transporte escolar gratuito para os
estudantes sujeitos à escolaridade obrigatória que se encontrem enquadrados no âmbito do serviço de
transporte escolar. No ponto 4 do mesmo artigo é definido que o transporte dos estudantes do ensino
secundário deverá ser comparticipado pelos interessados nos termos a definir em portaria conjunta dos
ministérios da Administração Interna e da Educação, tendo o Município adotado uma taxa de
comparticipação de 50%. Este cenário vigorou até ao final do ano letivo 2018/2019. Já no início de 2019,
através do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, no âmbito do quadro de transferência de
competências para os ótgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação
pressupõe a gratuitidade para os alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino
secundário, quando residam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino que frequentam (artigo 20°).
Não obstante o facto de não assumir as competências mencionadas no Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de
janeiro, no ano letivo 2019/2020, o Município de Castelo Branco pretende comparticipar em 100% os
passes dos transportes públicos no Ensino Secundário. Para o efeito a autarquia assegurará integralmente
as comparticipações através do orçamento municipal, não se exigindo o pagamento de 50% do valor do
passe mensal aos respetivos alunos. A comparticipação será alargada aos alunos do Ensino Secundário,
residentes no concelho de Castelo Branco, desde que os mesmos não sejam objeto de comparticipações
ou bolsas, por frequência de cursos que sejam financiados e comparticipem este tipo de transporte. A
medida deverá ter efeito materiais a partir do início do ano letivo 2019/2020. Mais se informa que esta
medida aguarda a sua integração no Programa de Apoio à Redução Tarifária (PARI), mas considerando
que até à data ainda não foi contemplada, o Município entende iniciar a medida, transitoriamente, à
margem do referido Programa”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, comparticipar em 100% os passes dos transportes
escolares os alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e do ensino secundário
(independentemente da distância da residência, destes últimos, do seu estabelecimento de ensino), nos
Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro
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termos do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, e no âmbito do quadro de transferência de
competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação.
4.2. Lei-Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais Ano 2020.
—

Proposta
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente, a informação n.° 4881, de 02/09/2019, do Senhor Vereador
Jorge Carrega Pio, com uma proposta no âmbito da Lei-Quadro da Transferência de Competências para
as Autarquias Locais

Ano 2020, que se transcreve: “Por força da alínea b) n.° 2 do artigo 4.° da Lei n.°

—

50/2018, de 16 de agosto, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam o exercício
das competências no ano de 2020 deviam comunicar, até 30 de junho de 2019, esse facto à Direção-Geral
das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse sentido. No entanto,
através de Decreto-Lei de Execução Orçamental, foi aprovado o alargamento do prazo para o dia 30 de
setembro de 2019, para os municípios comunicarem o eventual não exercício das competências
transferidas em 2020. Neste sentido, e tendo em conta que o Município pretende que o processo de
assunção de novas competências seja um processo gradual, coloca-se à consideração superior a não
aceitação das seguintes competências: Decreto-Lei n.° 100/2018, de 28/11/2018
Decreto-Lei n.° 101/2018, de 29/11/2018

—

interiores; Decreto-Lei n.° 72/2019, de 28/05/2019
—

Saúde

—

Vias de comunicação;

Justiça; Decreto-Lei n.° 103/2018, de 29/11/2018

Associações de Bombeiros; Decreto-Lei n.° 58/2019, de 30/04/2019
30/01/2019

—

—

—

—

Transporte em vias navegáveis

Áreas portuárias; Decreto-Lei n.° 23/2019, de

(Não aplicável). Mais se informa que o Município entende aceitar as competências

previstas no seguinte diploma: Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30/01/2019

Educação

—

—

(Ano Letivo

2020/202 1 )“.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no âmbito da Lei-Quadro da Transferência de
Competências para as Autarquias Locais Ano 2020 e nos termos da alínea b) n.° 2 do artigo 4.° da Lei
—

n°50/2018, de l6de agosto, propor à Assembleia Municipal, a não aceitação das seguintes competências:
Decreto-Lei n.° 100/2018, de 28/11/2018
—

—

Vias de comunicação; Decreto-Lei n,° 101/2018, de 29/11/2018

Justiça; Decreto-Lei n.° 103/2018, de 29/11/2018

de 30/04/2019

—

—

Associações de Bombeiros; Decreto-Lei n.° 58/2019,

Transporte em vias navegáveis interiores; Decreto-Lei n.° 72/2019, de 28/05/2019

Áreas portuárias; Decreto-Lei n.° 23/2019, de 30/01/2019

—

Saúde

competências previstas no Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30/01/2019

—

—

—

(Não aplicável) e a aceitação das

Educação (Ano Letivo 2020/2021).
—

Mais deliberou remeter a proposta à Assembleia Municipal, para aprovação.
4.3. Contratos Interadministrativos com Juntas e Uniões de Freguesia
Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro
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4.3.1. Junta de Freguesia de Alcains. Requalificação da Antiga Casa do Povo em Alcains e Espaço
Exterior Envolvente. Proposta de Terceiro Adicional ao Contrato Interadministrativo
Assinado em 10 de Fevereiro de 2015

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Alcains sobre o processo
concursal da empreitada de Requalificação da Antiga Casa do Povo em Alcains e Espaço Exterior
Envolvente, requerendo a celebração de um terceiro adicional ao contrato interadministrativo celebrado
em 10 de fevereiro de 2015, pata reforço da verba cabimentada pata aquela empreitada no montante de
€ 32.000,00 (acrescido do IVA à taxa legal), alegando que, “não obstante terem sido submetidos, entre
outros elementos, o mapa completo de quantidades, constatou-se que, de entre os inúmeros itens que
compõem o seu articulado, alguns não foram devidamente carregados, situação que, com a obra em
curso, só agora foi detetada, inviabilizando a sua conclusão”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração de um terceiro adicional ao
contrato interadministrativo celebrado em 10 de fevereiro de 2015, para reforço da verba cabimentada
para a empreitada de Requalificação da Antiga Casa do Povo em Alcains e Espaço Exterior Envolvente,
no montante de € 32.000,00 (acrescido do IVA à taxa legal).
Mais deliberou, nos termos da alínea

j) do n.°

1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,

remeter a proposta à Assembleia Municipal, para aprovação.
4.3.2. União das Freguesias de Pôvoa de Rio de Moinhos e Cafede. Requalificação de Seu Edifício
Sede em Cafede

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 5116, de 17/09/2019, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta de celebração de contrato interadministrativo com a União das
Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede para a requalificação de seu edifício sede na localidade
de Cafede, Dainformaçãoconstaoseguinte texto: “1 —A União das Freguesias de Póvoa Rio de Moinhos e
Cafede pretende efetuar melhoramentos no edifício da União das Freguesias de Póvoa Rio de Moinhos e
Cafede, em Cafede. 2—Nos termos da alínea j), do n.° 1, do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e
salvaguarda da articulação dos interesses próprios das populações. 3

—

Assim, em face do exposto e nos

termos da alínea m), do n.° 1, do artigo 33°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, não se vê inconveniente
que a Câmara Municipal aprove o apoio de 7.167,55 euros à União das Freguesias de Póvoa Rio de
Moinhos e Cafede, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de apoio a qual, após
a respetiva aprovação, deverá serformalizada mediante a celebração de um contrato interadministrativo”.
Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro

Página 18/26

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea m) do n,° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a celebração de um contrato interadministrativo com a União das
Freguesias de Póvoa Rio de Moinhos e Cafede, que estabelece a transferência da verba de € 7.167,55
(IVA incluído), para a realização da empreitada de Requalificação Urbana nas Freguesias: Requalificação
de Seu Edifício Sede em Cafede.
Mais deliberou, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
remeter a proposta à Assembleia Municipal, para aprovação.
4.3.3. União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede. Requalificação de Seu Edifício
Sede em Póvoa de Rio de Moinhos
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 5179, de 19/09/2019, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta de celebração de contrato interadministrativo com a União das
Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede para a requalificação de seu edifício sede na localidade
de Póvoa Rio de Moinhos, no Largo da Devesa. Da informação consta o seguinte texto: “1

—

A União de

Freguesias de Póvoa Rio de Moinhos e Cafede pretende efetuar melhoramentos no edifício da União de
Freguesias de Pávoa Rio de Moinhos e Cafede, em Póvoa Rio de Moinhos, no Largo da Devesa. 2

—

Considerando que nos termos da alínea j), do n.° 1, do artigo 25,° da Lei n.° 75/2013, de l2de setembro,
compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e
salvaguarda da articulação dos interesses próprios das populações, 3

—

Assim, em face do exposto e nos

termos da alínea m), do n.° 1, do artigo 33.°, da Lei n.° 75/2013, de l2de setembro, não se vê inconveniente
que a Câmara Municipal aprove o apoio de 91.668,80 euros à União de Freguesias de Póvoa Rio de
Moinhos e Cafede, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de apoio o qual, após
a respetiva aprovação, deverá ser formalizado mediante a celebração de um contrato interadministrativo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a celebração de um contrato interadministrativo com a União das

Freguesias de Póvoa Rio de Moinhos e Cafede, que estabelece a transferência da verba de € 91.668,80
(IVA incluído), para a realização da empreitada de Requalificação Urbana nas Freguesias: Requalificação
de Seu Edifício Sede em Póvoa de Rio de Moinhos.
Mais deliberou, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
remeter a proposta à Assembleia Municipal, para aprovação.
Ponto 5— RECURSOS HUMANOS

Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro
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Mapa de Pessoal do Município. Proposta de Criação de Novos Postos de Trabalho
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente uma proposta do Senhor Presidente para a criação dos
seguintes postos de trabalho no Mapa de Pessoal do Município:
Gabinete da Proteção Civil
1 Coordenador Municipal de Proteção Civil
Gabinete de Apoio à Presidência
3 Técnicos Superiores na Área da Comunicação e Design
1 Técnico Superior na Área do Audiovisual
Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social Fábrica da Criatividade
—

1 Técnico Superior na Área da Comunicação/Vídeo
1 Assistente Técnico
Divisão de Manutenção Espaços Verdes e Qualidade de Vida
1 Técnico Superior na Área da Higiene e Segurança no Trabalho
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “No que diz respeito a este ponto, eu não sei
se, eventualmente, estará disponível para aceitar a minha sugestão que é de desagregarmos a votação no
que diz respeito às diferentes áreas para o recrutamento de pessoas. Se for assim, nós iremos votar
favoravelmente a criação de um coordenador municipal para a Proteção Civil, a inclusão de um técnico
superior e um assistente técnico, na Fábrica da Criatividade e de um técnico superior na Área da Higiene e
Segurança no Trabalho. Teremos que votar sempre contra a integração de quatro pessoas no Gabinete de
Apoio à Presidência. Se não for acatada esta nossa sugestão, nós vemo-nos na obrigação de votar contra
e fazendo depois uma declaração de voto. Gostaria depois de fazer mais um conjunto de considerações,
mas, para já, fazia esta proposta, no sentido da desagregação.
O Senhor Presidente em exercício José Augusto Rodrigues Alves: “Esta é uma proposta conjunta
e não pode ser parcelada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “A ser assim, eu tenho aqui um conjunto de
perguntas que se prendem com o Gabinete de Apoio à Presidência e que eu gostaria que tivesse a
gentileza de me responder faço este sublinhar porque eu fiz-lhe tantas questões, no que diz respeito ao
—

funcionamento do Gabinete de Educação e para nenhuma delas eu obtive resposta. Relativamente ao
Gabinete de Apoio à Presidência, eu gostava de saber: quantas pessoas é que já neste momento estão a
Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro
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ele afetas...? Quantos adjuntos é que estão nomeados...? Existe ou não existe um Gabinete de
Comunicação, nesta Câmara Municipal...? Se existe

—

e eu sei que existe

—

gostaria de saber quantas

pessoas trabalham neste Gabinete de Comunicação...? Mais: gostaria de saber, se é verdade ou não, que
há uma prestação de serviços feita por uma entidade externa à Câmara Municipal, no que diz respeito,
também, à comunicação...? Com toda a franqueza... Estarmos aqui a colocar mais quatro pessoas
técnicos superiores na Área da Comunicação e um técnico superior na Área do Audiovisual

—,

—

três

no Gabinete

de Apoio à Presidência, eu acho abusivo, acho que é um manifesto exagero pata uma Câmara que já tem
uma aposta tão séria, em termos daquilo que é a Comunicação. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente em exercício José Augusto Rodrigues Alves: “Este mapa, como disse, é
votado no seu todo. Quanto às perguntas que faz, vão ao encontro da política definida por pelo Senhor
Presidente, por este Executivo, no sentido de criar condições para o futuro da Câmara Municipal. Eu
penso que há uma parte das suas perguntas iniciais que eu não respondi, sobre a Educação... Quanto à
equipa multidisciplinar de combate ao abandono e insucesso escolar, dizer-lhe que as duas Vereadoras,
por vontade própria, acabaram a sua ligação a essa equipa... Estão a ser encetados todos os meios pata
a sua substituição e que, evidentemente, a equipa já está a trabalhar pata este ano letivo.”
Pelos Senhores Vereadores do PSD foi feita a seguinte declaração de voto: Nada temos contra a
contração de um Coordenador Municipal de Proteção Civil, nada temos contra a contração duas pessoas
irem desempenhar funções pata a Fábrica da Criatividade, nada contra um técnico superior na Área da
Higiene e Segurança no Trabalho. Temos tudo contra... Vão ser cerca de € 100.000,OOIano de despesa
para termos mais pessoas a fazer Comunicação nesta Câmara Municipal... É absurdo, é um exagero, com
toda a franqueza, é uma prioridade que podia ser dada para fazer algum investimento nas freguesias e
apoiar pessoas com o intuito... Porque € 100.000,00, provavelmente, vocês não gastarão, com os cinquenta
por cento que vão gastar, com os passes escolares no ensino secundário. € 100.000,00 vocês não
gastarão, seguramente, com as refeições escolares do pré-escolar. Muito obrigado.”
O Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “O Senhor Vereador Carlos Almeida está a falar como se
houvesse aqui algo abusivo da parte da Câmara Municipal, ao aprovar o aumento de postos de trabalho
na Câmara Municipal... É bom recordar, que a Câmara Municipal de Castelo Branco é das câmaras do
pais que afeta menos dotação financeira à despesas com o pessoal. Se não estou em erro, a Câmara
Municipal, tem, em despesas com o pessoal, cerca de dezoito a dezanove por cento do seu orçamento. Vá
ver o rácio de outras câmaras municipais e vai perceber que há câmara municipais que chegam a gastar
cerca de cinquenta por cento

—

nessas já não quero falar

Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro

—‘

mas, em média, estará por volta de trinta,

Página 21/26

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
trinta e cinco porcento. Isso significa que tem havido, ao longo do tempo

—

se calhar, erradamente, pouca

preocupação em reforçar os quadros da Câmara. O que é certo é que, se por um lado há cada vez mais
pessoas a reformar-se

—

com a lei dos 60-40, haverão pessoas a reformar-se nos próximos tempos

por outro lado temos criados equipamentos que têm valorizado muito a nossa cidade

—

—,

se

Fábrica da

Criatividade, Quinta do Chinco e outros exemplo que poderia referir... Obviamente, não se podem fazer
omeletes sem ovos, é preciso reforçar os quadros da Câmara e a Comunicação também é uma área que

necessitará, com certeza, de garantir estabilidade e reforço no sentido de prosseguir algumas politicas e
dinâmicas que a Câmara pretende desenvolver. Não se fique aqui com a ideia de € 100.000,00, porque
não é por aí...! A Câmara Municipal, se calhar, forçando e carregando muito os atuais funcionários, que
estão com imenso trabalho, que estão muitas vezes com a incapacidade de dar uma resposta por mais
voluntarismo que tenham porque, estamos a falar de poucos recursos humanos que a Câmara Municipal
tem neste momento, em função daquilo que são as suas competências. Um bom exemplo é a
descentralização, temos assumido competências e os recursos humanos a afetar são cada vez mais, a
cidade é cada vez maior e os recursos humanos a afetar são cada vez menos, os equipamentos são cada
vez mais e os recursos humanos são cada vez menos, as iniciativas que a Câmara promove são cada vez
mais e os recursos humanos são cada vez menos... Obviamente, que a questão do aumento do número
de postos de trabalho do quadro de pessoal é uma lógica e consequência.”
O Senhor Presidente em exercício José Augusto Rodrigues Alves: “Antes de passar a palavra ao
Senhor Vereador Carlos Almeida, para reforçar tudo aquilo que o Senhor Vereador Jorge Pio afirmou, diria
também que, quando eu aqui cheguei à Câmara Municipal, percebi um facto: quer na macro, quer na
micro, quer na única estrutura da Câmara Municipal, havia lacunas graves de escassez de recursos
humanos, Quando nós fazemos aqui esta alteração ao quadro de pessoal, quero dizer-lhe que tem sido
uma aposta na dotação de recursos humanos
verdes

—

—

por exemplo, na área da manutenção e de espaços

precisamente pelo que o Senhor Vereador Jorge Pio disse e que vai continuar a acontecer, isto é,

a passagem à situação de reforma de muitos trabalhadores, o que faz com que, em áreas específicas, há
necessidade de ter pessoas... Não são necessárias as pessoas que tínhamos à vinte ou trinta anos, em
algumas áreas, mas é necessário dotar que aquele número seja passível de resolver problemas e é isso
que temos feito. Obviamente que isto é a aposta, também, numa nova estrutura e a situação foi aqui bem
apresentada pelo Senhor Vereador Jorge Pio.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Eu vou deixar aqui duas ou três notas e
começo por corroborar aquilo que o Senhor Vereador Jorge Pio disse e nunca tive qualquer tipo de receio,
sob um ponto de vista político, de assumir publicamente que, a Câmara Municipal, desde o tempo do
Ata n.° 26/2019, de 20 de Setembro
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Senhor Comendador Joaquim Morão, que tem uma situação financeira sólida e é essa situação financeira
sólida que permitiu que Castelo Branco pudesse fazer um conjunto de investimentos muito significativos,
que muitos outros municípios no país gostariam de ter feito. Essa mesma situação financeira, depois
também tem uma outra dimensão e que leva em linha de conta o depósito e os montantes que a Câmara
Municipal, mais os Serviços Municipalizados, têm no banco... Sendo que aí já temos uma divergência de
fundo, porque eu acho que as contas devem ser bem feitas, eu mesmo sou um homem de contas bem
feitas, mas tenho um outro entendimento relativamente aos milhões que existem de depósitos em Castelo
Branco, Segunda nota, Eu gostaria que não houvesse a tentação, da vossa parte, de fazer uma
extrapolação numa situação na qual nós somos críticos e que diz respeito, exclusivamente, a este ponto
do Gabinete de Apoio à Presidência, para tudo o mais. Aliás, nós até temos a autoridade, no que diz
respeito às alterações que já foram votadas, desde que nós levamos aqui dois anos de funções, com o
mapa de pessoal, de nunca termos votado contra. O que significa que os vereadores da oposição também
são sensíveis a estas questões
lacunas

—

—

aposentação, atestados médicos, de num caso ou noutro haver algumas

e nós nunca votámos contra nenhuma alteração do mapa de pessoal. O que achamos um

absurdo e um exagero é contratarem-se quatro pessoas para o Gabinete de Apoio à Presidência. E eu
insisto, até para esclarecimento da opinião pública, que respondessem às minhas perguntas: quantas
pessoas lá trabalham.,,? Há ou não há prestação de serviços...? Porque o que nós vemos é um
investimento desmesurado, por parte da Câmara, no que diz respeito à comunicação. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domíngues Soares: “Senhor Vereador Carlos
Almeida. Eu registei ‘investimento imensurável’ no Gabinete de Apoio à Presidência, foi isso que disse...?
Neste mandato a Comunicação assumiu um papel diferenciador na questão do posicionamento de Castelo
Branco, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E quando falamos em Comunicação,
não falamos apenas em escrever press releases, não se limita ao trabalho de comunicação, propriamente
dito, estamos a falar numa dinâmica que acontece na cidade... Portanto, quando falamos em
Comunicação, de certeza que não está só a falar de comunicação, estamos a falar no conjunto da
dinâmica económica, no âmbito da natureza, do sabor, da cultura, um conjunto de atividades que
ganharam uma outra dimensão em Castelo Banco e que, efetivamente, precisam de massa humana para
lhes dar suporte e para acontecerem. É disso que estamos a falar e, de há dois anos a esta parte, não
tivemos incrementos ou alterações ao mapa de pessoal, a este nível. Portanto, Senhor Vereador, o Senhor
quer ou não que Castelo Banco seja reconhecido ao nível nacional e que não seja a ‘terrinha do interior
que está a horas de distância’...? É que isso não acontece sem pessoas, não acontece sem
investimento...! É que aqui há duas opções: ou ficamos sossegadinhos, não fazemos nada
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fazemos é porque não fazemos; ou então investimos na Comunicação e no posicionamento da nossa
cidade

—

onde se inclui, também, a Marca Castelo Branco e nessa perspetiva fazemos acontecer...! Diga-

me lá: quer ou não posicionar Castelo Branco ao nível nacional e internacional...? Depois, não se fazem
omeletes sem ovos, é impossível...! Quando fala no Gabinete de Comunicação, que é a sala que está ali
ao lado, lamento infirmá-lo, não é só comunicação...! Acontecem os projetos, acontece parte do apoio ao
turismo, acontece comunicação, acontecem os eventos...! Muito obrigada.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a criação dos postos de trabalho de um Coordenador Municipal de Proteção Civil (para o Gabinete
da Proteção Civil), três Técnicos Superiores na Área da Comunicação e Design e um Técnico Superior na
Área do Audiovisual (para o Gabinete de Apoio à Presidência), um Técnico Superior na Área da
ComunicaçãoNídeo e um Assistente Técnico (para a Divisão de Educação, Cultura, Desporto e Ação
Social

—

Fábrica da Criatividade) e um Técnico Superior na Área da Higiene e Segurança no Trabalho

(para a Divisão de Manutenção Espaços Verdes e Qualidade de Vida).
Mais deliberou, nos termos da alínea o) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
remeter a proposta à Assembleia Municipal, para aprovação.
Ponto 6— DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Vice-Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 19/09/2019:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 34.269.175,86
€ 9666,20

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

Tratados os assuntos da ordem do dia, a Câmara Municipal passou a ouvir as intervenções por parte
do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
O Senhor AntónÍo José Veríssimo Teixeira Bispo para lembrar o assunto que já o trouxe às
reuniões públicas da Câmara Municipal para evitar a derrocada do Chafariz de São Marcos, em Castelo
Branco. Informou que uma das paredes que ameaçava cair, tinha acabado por ruir na presente semana. O
munícipe queria saber sobre procedimento de requalificação que o Senhor Presidente, nas anteriores
reuniões, lhe havia garantido que estava a decorrer. Informou ainda que estava decidido a fazer ‘greve de
fome’ caso as obras não fossem iniciadas em janeiro de 2020 e que responsabilizaria a Câmara Municipal
por tudo o que pudesse acontecer-lhe. O Senhor Presidente interino respondeu ao Senhor Veríssimo
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que havia chegado à Câmara Municipal a resposta da Direção Regional de Cultura do Centro daquelas
obras que a Câmara Municipal tem urgência em fazer e informou que aquela direção havia emitido parecer
favorável condicionado sobre as obras de requalificação no Chafariz de São Marcos. Explicou que aquele
parecer obrigava à alteração do caderno de encargos por motivo do início da obra estar condicionado à
realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico. Referiu que a Câmara Municipal já estava a
identificar a equipa que iria proceder aquelas sondagens e que pensava que o procedimento ao nível da
contratação pública não demoraria mais do que os oito meses que a Direção Regional de Cultura do
Centro tinha demorado a responder. Garantiu também ao munícipe que a derrocada do muro era do
conhecimento da autarquia e que, naquele momento, técnicos já teriam ou estariam a tomar medidas para
avaliar a situação. Afirmou que as obras a partir dali eram responsabilidade da autarquia e agradeceu a
preocupação do Senhor José Veríssimo Teixeira Bispo a quem elogiou, em nome do Senhor Presidente,
pelo seu caráter persuasivo que o Senhor Vice-Presidente disse ser, assim como diz a canção, “como o
granito”. Interveio a seguir a Senhora D. Maria do Carmo Batista para destacar a importância da
cidadania participativa nos assuntos públicos. Como tal, referindo-se ao despovoamento das freguesias e
ao abandono e à degradação do edificado ali, indagou o Senhor Presidente interino sobre a existência ou
não de projetos para recuperação das casas abandonadas e degradadas nas freguesias, Quanto aos
passes de transporte público de que se falou no Ponto 4.1. da ordem de trabalhos, perguntou se os
mesmos são abrangentes aos habitantes das nossas freguesias, por uma questão de equidade, referiu.
Referindo-se à alocação de recursos humanos, na ordem dos dezoito por cento do orçamento da Câmara
Municipal de Castelo Branco e à proposta de criação de novos postos de trabalho no mapa de pessoal da
Câmara Municipal de Castelo Branco, perguntou se esse procedimento estaria subjacente à abertura de
um concurso público, sublinhando o quão as pessoas, hoje em dia, valorizam a transparência. O Senhor
Presidente interino respondeu que os procedimentos de criação de novos postos de trabalho no mapa de
pessoal são feitos por concurso e, referindo-se ao projeto de reabilitação de edificado na cidade e nas
freguesias está em curso o Programa Habitar Solidário. Quanto aos passes dos transportes responde que
esse assunto já havia sido decidido quer em reuniões púbicas do Executivo que em sessões da
Assembleia Municipal. Seguidamente foi dada a palavra à Senhora O. Maria Natália Martins que
relembrou a problemática dos muitos pássaros que pernoitam nas árvores da Rua Conselheiro de
Albuquerque e que vem afetando a vida das pessoas que ali habitam, agravando as suas alergias e outras
doenças, desde o ano 2015 altura em que disse terem reportado esta situação pela primeira vez. Afirmou
que fez uma exposição para a Delegação de Saúde e que lhe foi respondido que ela teria razão e que a
sua exposição havia sido encaminhada para a Câmara Municipal. A Senhora quis saber o que é que
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estava resolvido fazer ali. Tomou a palavra a Sra. Vereadora Maria José Baptista, Administradora dos
Serviços Municipalizados para informar que a situação que a munícipe estava a relatar não estava
esquecida e explicou que os Serviços Municipalizados estavam simplesmente a aguardar a conclusão das
obras da Escola Secundária Nuno Álvares, nomeadamente, a intervenção no muro e passeio do lado da
Rua Conselheiro de Albuquerque, para poderem intervencionar as árvores e sanar aquela problemática
dos pássaros. Por último, o Senhor José Calcinha, chamou a atenção pata o vandalismo que se verifica
no estado dos elevadores públicos que servem de ligação entre a zona alta do Largo da Sra. da Piedade e
a Praça da Biblioteca Municipal e pata o cheiro a urina naquela zona de acesso àqueles equipamentos.
Referiu-se ainda ao estado do piso junto à Loja do Cidadão, para o qual solicitou uma intervenção, O
Senhor Presidente interino esclareceu que a Câmara Municipal está consciente dessa problemática
causada pela falta de civismo de algumas pessoas e informou que, naquele espaço, é feita uma
intervenção de limpeza três vezes por semana.
Após a última intervenção, o Senhor Presidente interino encerrou o período de intervenção pública, nos
termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram 10
horas e 30 minutos, da qual se lavrou a presente

que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e

por mim, Francisco José Alveirinho Correia, que se retariei.
O Vice-Presidente da Câmara
O Secretário
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