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ATA N.°28
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
Câmara Municipal reuniu publicamente por convocatória ordinária sob a Presidência do Senhor Presidente
Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues
Alves e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia
Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente deu início ao período antes da ordem do dia concedendo a palavra aos Senhores
Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Ex.mo Senhor Presidente da

Câmara Municipal. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa,
Comunicação Social. Cata Concidadã. Apraz-me aqui fazer uma referência àquele que tem sido o
trabalho, de excelência, feito ao nível do empreendedorismo juvenil na nossa cidade. Começou tudo com
um projeto piloto há três anos atrás. Tem havido uma aposta clara deste Executivo, em articulação com o
CEI (Centro de Empresas Inovadores) do Centro Tecnológico Agroalimentar, em levar a cabo um projeto
ambicioso, abrangente, único, que tem os olhos postos’ de muitas outras cidades do nosso país e que até
já tem algum impacto, concretizado, ao nível internacional

—

nomeadamente ao nível das regiões

transfronteiriças. Este projeto continuou a crescer nos últimos três anos e, para o ano letivo de 2019-2020,
também é essa a perspetiva. Há mais turmas envolvidas e quero aqui, essencialmente, sublinhar o interesse,
o empenho e a motivação dos inúmeros alunos que se têm juntado a esta área do empreendedorismo
infantil e juvenil e que têm levado a cabo ideias de negócios extraordinárias, Deixar-lhes aqui uma palavra
de apreço, pela motivação que têm desempenhado ao nível de todos estes projetos e, tal como o Senhor
Presidente referiu aquando da Gala do Jovem Empreendedor, este ano avança, também, a Escola e a
Fábrica do Jovem Empreendedor, em Alcains. Estão a ser feitas todas essas diligências... A curto prazo
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haverá mais um espaço disponível para a comunidade e pata que esta competência possa ser enraizada
de forma cada vez mais forte junto dos nossos jovens, como uma forma de estar ativa, em relação às
adversidades e às dificuldades, transformando-as em oportunidades. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia a todos. Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara. Ex.mos Senhores Vereadores, Ex.mos Senhores Funcionários. Distinta
Comunicação Social, José Júlio e Caros Concidadãos, D. Cristina e, agora, Miguel Barroso (membro da
Assembleia Municipal). Permita-me que faça uma felicitação à intervenção da Senhora Vereadora Clàudia
Domingues, no que diz respeito à questão do empreendedorismo e à articulação com o CEI. Acho que
este é o caminho a percorrer. A esse propósito, também não posso deixar de recordar que em 2016,
quando fui eleito Presidente da Concelhia do PSD de Castelo Branco, solicitei um conjunto de visitas a um
conjunto de organismos tutelados pela Câmara Municipal, entre os quais o CEI e, na altura, fui ali
gentilmente recebido, juntamente com outros companheiros meus, pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr.
Luis Correia. Fizemos um conjunto de preguntas, visitámos o CEI e, após essa mesma visita, eu fiz uma
conferência de imprensa na qual, entre outras ideias que lancei para o CEI, foi, exatamente, essa ligação
com as escolas do concelho de Castelo Branco, com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, no sentido
de fomentar o empreendedorismo. De modo que me parece que é esse, de facto, o caminho, mas é
sempre com agrado que registo que, numa ou noutra circunstância, vão dando conta de algumas
propostas que são feitas pela oposição. No que diz respeito à minha intervenção, eu dividi-la-ia em dois
pontos e, se me permite, há uma primeira questão que eu gostaria de ver respondida pelo Senhor
Presidente da Câmara... Depois, tenho um conjunto de outras. A primeira tem a ver com o seguinte: em
vinte de setembro

—

eu tenho comigo o despacho

—,

o Senhor Presidente da Câmara assinou o Despacho

n.° 17/P/2019, onde altera a situação do Senhor Vice-Presidente, o Vereador Coronel José Augusto Alves,
de vereador a tempo inteiro, para vereador a meio tempo... Eu gostaria de saber qual ou quais foram as
razões que estiveram nesta alteração? Eu gostava que me respondesse, para depois poder prosseguir
com a minha intervenção...”
O Senhor Presidente contrapôs que responderia ao Senhor Vereador no fim, depois de todas as
questões serem colocadas.
O Senhor Vereador Carlos Almeida prosseguiu: “Muito bem. Então fica esta minha primeira
pergunta... Há uma segunda questão que tem a ver com aquela que é a situação política do momento, em
Castelo Branco e que se prende com a figura do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís Correia. Antes de

fazer aqui algumas considerações e colocar algumas perguntas, eu gostaria de fazer um pequeno
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preâmbulo, que se aplica a esta situação em concreto, mas também é extensivo a todas as outras
intervenções que eu fui fazendo quer neste espaço mais formal, quer noutros espaços da vida pública.
Que fique claro que nada me move, sob um ponto de vista pessoal, contra o Dr. Luís Correia,.. Quando eu
o questiono, ou quando faço um discurso que no seu entendimento possa sair do politicamente correto e
—

que V. Ex.a muitas vezes o qualifica como um discurso de afrontamento, de apoucamento

—,

lhe garanto

que continua, mesmo nessas circunstâncias, a não haver rigorosamente nada de pessoal, Lamento dizerlhe que eu nunca vi as coisas nessa perspetiva, desde que estou ou mesmo antes de vir pata a vida
pública... Nada existe sob o ponto de vista pessoal, o meu plano é estritamente político. Até no caso de
documentação que me suscita algumas dúvidas
isso publicamente

—,

—

a mim e a algumas pessoas que peço opinião, assumo

sob o ponto de vista legal e a remeto para quem de direito, que são os tribunais, lhe

garanto que, ainda nessas mesmas circunstâncias, continua a não haver rigorosamente nada de pessoal.
Estamos, apena e só, no plano político. É isso que me move. Feito este preâmbulo, que eu acho que é
importante, eu gostaria de tecer aqui algumas considerações. É já do conhecimento púbico, porque já o
manifestou, que após uma segunda sentença, decorrente de um recuso que interpôs
que, obviamente, lhe assiste e continuará a assistir

—,

—

que é um direito

se irá manter em funções enquanto Presidente da

Câmara Municipal de Castelo Branco. Este seu propósito dá azo às mais variadíssimas interpretações. Eu
não sei exatamente qual delas é a mais exata, mas que, dá azo a várias interpretações, dá... Uma
possível interpretação é que está refém de um conjunto de circunstâncias, de pessoas e de interesses que
andam em torno da sua pessoa. É uma interpretação possível. Há também quem interprete que está
agarrado ao poder de uma forma tão desaustinada e muitas das vezes por uma questão de orgulho
pessoal... Enfim, as interpretações vão-se sucedendo. Parece-me pois ser oportuno, face à situação
política que vivemos em Castelo Branco e em resultado, insisto, das decisões proferidas por dois tribunais,
que eu o confronte com algumas questões... Castelo Branco tem sido notícia nacional pelas piores razões
e ainda esta mesma semana, variadíssimos órgãos de comunicação social nacional, deram nota disso...
Com a sua permanência, não está a colocar os seus interesses pessoais acima dos interesses superiores
de Castelo Branco...? O exercício dos cargos públicos

—

e de uma forma muito particular dos políticos,

porque aqueles que exercem cargos políticos somos tão visados na praça pública

—,

não devem ser

balizados pelas questões da ética e da moral...? Não lhe parece que a sua permanência, face às duas
sentenças, não estará a beliscar esses pilares fundamentais da democracia...? Parece-lhe adequado
culpabilizar, os serviços da Câmara, por um conjunto de procedimentos nos quais V. Ex,a teve uma
intervenção direta...? No período compreendido entre 2014 e 2016
sentença

—,

—

e há aqui excertos que me reporto à

de acordo com a sentença, violou a lei algumas vezes,,. Depois de vinte e dois anos do
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exercício de funções autárquicas, parece-lhe sensato evocar ‘desconhecimento’ para se escudar naqueles
que menos responsabilidades têm em todo este processo e que são os funcionários desta Câmara...? Dito
isto, Senhor Presidente, não me parece, sinceramente, que seja adequado este tipo de desculpas de se
escudar atrás dos outros, de justificar os seus erros e as suas irregularidades, com terceiros. Eu acho,
permita-me que Iho diga... Termino dizendo que o Senhor Presidente está, neste momento, num processo
de negação daquilo que é a realidade em Castelo Branco, Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: ‘Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários da Câmara Municipal. Comunicação Social e cara
Concidadã. Hoje, o tema que trago aqui, é um que nos preocupa a todos: os efeitos das alterações
climáticas. Esses efeitos já se fazem sentir. Já temos um ambiente agressivo devido às alterações
climáticas e cada um de nós é responsável por minimizar estes efeitos. Claro está que, também, é da
responsabilidade desta Câmara Municipal, liderada pelo Senhor Presidente, Dr. Luís Correia. Quero
sublinhar que, nos programas das eleições autárquicas, o único programa que fazia referências às
medidas que ia tomar, foi o programa do Partido Socialista. Mais nenhum programa eleitoral considerava
esta problemática. Não é por acaso que, tomando posse, o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Luís
Correia e o seu executivo, aderiram ao projeto ClimAdaPT.Local Estratégias Municipais de Adaptação às
—

Alterações Climáticas, num conjunto dos primeiros vinte e cinco municípios, a nível nacional. Aderiu, de
imediato, para tomar medidas que produzissem efeitos de minimização das alterações climáticas. Não é
por acaso que este Executivo criou zonas verdes na cidade... Ainda há pouco tempo se inaugurou uma
zona verde. Estamos numa fase que vamos lançar outra zona verde na cidade
Montalvão

—,

—

refiro-me ao Parque do

zonas que não são só de lazer, mas também de conforto térmico. É com zonas verdes que

nós diminuímos o dióxido de carbono. Tem sido um investimento ímpar na nossa região e é criando estas
zonas que seguimos uma estratégia de desenvolvimento ambiental. Mas não ficamos só por aqui... Não é
só, e apenas, com a criação destes parques verdes, mas também iniciamos um percurso, há alguns anos,
de bom uso dos recursos hídricos. Os recursos hIdrícos são limitados e todos temos de ter consciência da
forma como utilizá-los. É evidente que a Câmara Municipal tem uma almofada financeira que nos permitiu,
ao longo dos anos, fazer grandes investimentos nas redes de água que permitem reduzir perdas e,
convém referir, investimentos em redes e em tecnologias da água. Isto foi possível

—

e vou recuar a 2003,

quando o Senhor Presidente foi Vereador e tinha a responsabilidade dos Serviços Municipalizados de
Castelo Branco

—,

porque, naquela qualidade, iniciou um caminho que está a produzir resultados. Temos

resultados ímpares: perdas de água que são consideradas, a nível nacional, como exemplares

—

foram

reduzindo de tal maneira que a média nacional continua em trinta por cento e nós, em cinco anos,
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reduzimos cinquenta por cento. Reparem que estes resultados são aferidos pela entidade reguladora e
publicados pela mesma entidade. Mas, este Executivo, liderado pelo Senhor Presidente, não fica só
nestes investimentos que referi. Também não esquecemos o meio escolar, as nossas crianças e os
nossos jovens e temos, ainda, feito investimentos de sensibilização e de preservação dos recursos
hídricos. Se falamos de sustentabilidade estamos a falar no futuro e este futuro será das crianças e dos
jovens. Não é por acaso que, este ano, no Dia Nacional da Água, foi apresentado um Plano Municipal de
Educação e Sustentabilidade Ambientai, que envolve vários parceiros e que é dirigido às crianças e jovens
do 1.° Ciclo. Será desenvolvido durante quatro anos e é um plano integrado que envolve alunos,
professores e famílias. Ainda, este ano, no Dia Nacional da Água, dias 1 e 2 de outubro, fomos às escolas
apresentar o primeiro projeto pedagógico que versa o Ciclo Urbano da Água. Também aqui, o Senhor
Presidente, quis fazer este investimento, que será trabalhado para os alunos, com os professores e em
que a Câmara Municipal de Castelo Branco ofereceu, a todos os agrupamentos de escolas, dois mil
duzentos e cinquenta livros e outro material pedagógico. Não é coisa pouca. Mas, como disse, as crianças
serão, digamos, as mensageiras da utilização, da sensibilização, da prevenção, nos seus meios escolar e
familiar. Estamos certos que todo este processo desenvolverá um futuro mais sustentável e será um
processo que levará à mudança de mentalidades, de comportamentos e atitudes, que teremos de ter,
porque, como disse inicialmente, é uma responsabilidade de todos e cada um de nós. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente, bom dia. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores Funcionários da Câmara Municipal. Caro Público aqui
presente. Senhor Jornalista. Eu trago aqui hoje, um bocadinho do que tem sido a ação política deste
Executivo, Trago aqui um conjunto de exemplos de uma política integrada, abrangente e assente numa
estratégia muito bem definida. É uma ação política que, no concelho e na nossa cidade, envolve não só a
ação da Câmara

—

que por si só desenvolve aqui um conjunto de projetos que são significativos para o

desenvolvimento do nosso concelho

—

mas, também, entendem, este Executivo e o Senhor Presidente da

Câmara, que é fundamental envolver os nossos parceiros, nomeadamente, as associações. As
associações são parceiras que merecem a melhor atenção deste Executivo e, do ponto de vista
estratégico do Senhor Presidente, têm tido um papel muito ativo, no desenvolvimento do nosso concelho
em diferentes áreas, que vão desde as áreas social, cultural, desportiva e, inclusivamente, a área
económica. Trago aqui três exemplos que, penso eu, refletem muito bem aquilo que tem sido o papel que
as associações podem desenvolver e desenvolvem e aquela que é a posição da Câmara Municipal
perante as associações. Começando pela área social e, no caso concreto, o exemplo do Centro de Dia de
Sobral do Campo, que é uma IPSS que desenvolve um trabalho muito digno e significativo na União das
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Freguesias de Ninho do Açor e Sobra! do Campo, que há uns meses teve o infortúnio de ter ocorrido um
incêndio nas suas instalações e das viaturas que tinham arderem e ficarem inutilizadas. Havendo um
apoio para que esta situação pudesse ser sanada, a Câmara Municipal predispôs-se a apoiar e, faz
poucos dias, procedeu-se à entrega de viaturas, claramente o reconhecimento, por um lado, do papel que
estas IPSS desenvolvem e, por outro lado, uma forma de a Câmara Municipal poder entrar numa
perspetiva de rede social e apoiar as entidades parceiras, ficando aqui reforçado este centro de dia naquilo
que é o trabalho que desenvolve com os idosos, mas também de apoio domiciliário

—

esta questão das

carrinhas é fundamental, por isso a Câmara Municipal resolveu a situação. Chamaria aqui, também, o
caso do Desportivo de Castelo Branco, na vertente desportiva, e a recente inauguração do espaço da sua
sede.

É desta forma que damos dignidade às nossas associações, mas também as reforçamos naquilo

que são os seus projetos, as suas atividades, nomeadamente, o Desportivo de Castelo Branco que tem
um papel muito importante na formação dos nossos jovens no futebol. Efetivamente, a perspetiva da
prática desportiva

—

na otimização dos equipamentos que a nossa cidade e o nosso concelho dispõem

—,

só assim, apoiando desta forma as associações, elas podem desenvolver o seu trabalho, crescer e
consolidar os seus projetos e prestar um melhor serviço às populações. Por fim, chamaria aqui um caso de
ordem económica. O Parque de Leilões de Gado da Beira Baixa, localizado em Alcains, não acontece por
acaso. Tem a ver com a perspetiva de criar dinâmicas, sociais e económicas, nas nossas freguesias e é,
claramente, um projeto de sucesso. O parque de leilões de gado fez o seu primeiro leilão em abril de 2016,
Foi um projeto muito arriscado e por isso é que a Câmara Municipal o estava a assumir. Era um projeto de
risco, porque existem poucos leilões de gado no país, mas toda a gente reconhecia a sua importância. Era
um mercado que não tinha grandes referências de preço e, com o Parque de Leilões de Gado da Beira
Baixa, essas referências passaram a existir. De certa forma cou algumas dinâmicas económicas e de
reforço, dos fatores económicos, nesta área

—

o Parque de Leilões de Gado da Beira Baixa foi decisivo

nesta matéria. A Câmara Municipal de Castelo Branco assumiu-se aqui como o principal interveniente, na
criação e na dinamização desse parque de leilões e esteve sob a sua gestão até ao leilão de agosto de
2019. Falando apenas em alguns números: foram transacionados 5.276 bovinos; movimentados dois
milhões e setecentos mil euros; houve um total de vinte e cinco produtores que levaram animais ao nosso
parque; e um total de sessenta e oito compradores diferentes. O que é certo

—

e esta é a perspetiva que o

Senhor Presidente tem mantido em várias áreas, nomeadamente, na área económica

—,

é que há aqui um

momento em que a Câmara Municipal assume o risco, responsabiliza-se, arrisca, em conjunto com
parceiros, mas chega o momento em que, consolidado o projeto, entende que o poderá passar para
entidades que lhe podem dar continuidade e, eventualmente, melhorar. Foi o caso do protocolo
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estabelecido com a Ovibeira—Associação de Produtores Agropecuários, que permitiu aqui estabelecer um
acordo em que, do ponto de vista estrutural, a Câmara Municipal continua a assumir algumas
responsabilidades, mas, do ponto de vista da operacionalização, passa a ser responsabilidade da Ovibeira
—Associação de Produtores Agropecuários. Trazem-se aqui duas vantagens: uma primeira tem a ver com,
sob a sua gestão, a Ovibeira possa trazer ao Parque de Leilões de Gado da Beira Baixa outras vertentes
que até agora não eram ali exploradas; por outro lado, e este foi o grande propósito deste protocolo, é que
reforça aquela associação. Reforçando a associação, está a reforçar os produtores... Reforçando os
produtores, está a reforçar o concelho,.. Reforçando o concelho, estamos todos a ganhar... É esta a
perspetiva que este Executivo e o Senhor Presidente têm mantido. Não é uma política que assenta em
casos, mas em ações. É uma estratégia que, valoriza e consolida as associações, reforça a nossa
comunidade e sempre com a autarquia a desempenhar um papel muito ativo. Esta é que é a política que
interessa, verdadeiramente, aos albicastrenses.”
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: “Começo por cumprimentar o Senhor
Presidente da Câmara, Dr. Luís Correia. Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores. Funcionários da
Autarquia. Munícipes presentes. Comunicação Social. Hoje trago aqui dois temas. Um, relativo à Feira do
Feijão Frade. Na sequência da intervenção do Senhor Vereador Jorge Pio, a política não se cinge só a
aplicar todo o envolvimento da autarquia em prol da cidade, mas, também, das suas aldeias e, a Feira do
Feijão Frade

—

até há uns anos, praticamente reconhecido como um produto de pessoas do povo (e ainda

o é), mas extremamente apreciado pelas pessoas da região e não só

—,

hoje traz à Lardosa milhares de

pessoas que gostam, apreciam e o divulgam. E isto é coesão territorial: aplicar todas as sinergias na
economia do nosso concelho. Durante três dias, a Lardosa, foi a capital, mais uma vez, do feijão frade,
como já é designada. Teve envolvimentos de toda a comunidade da Lardosa, da região

—

vieram pessoas

de muito longe e teve a presença de muito público, não só na parte da comercialização do produto e de
—

outros produtos que se associaram à feira, mas também na parte da animação musical que, além de
artistas de renome nacional, também teve a presença, por exemplo, do folclore, mantendo as tradições e a
valorização do património que também é nosso
dos nossos antepassados

—,

—

da nossa ruralidade, da nossa região, da nossa gente,

e isso é um apelo à história, à nossa memória, que deve ser perpetuada em

todos nós. Como uma pessoa originária daquela terra, eu quero dizer-vos que me sinto orgulhoso de ter
vivido naquela aldeia, de ter mantido as minhas raízes ali, perpetuando-as, também, nas minhas raízes.
Eu penso que falarei um pouco como interlocutor daquelas gentes discretas, humildes, como é próprio da
nossa região. Portanto, a Câmara Municipal Castelo Branco e a Junta de Freguesia de Lardosa, mais uma
vez, apostaram na Feira do Feijão Frade, que é das feiras mais antigas da nossa região
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isto

—

e o Senhor Presidente da Câmara, a Câmara Municipal, o Senhor Presidente da Junta e todas as

Associações se envolveram em prol desta feira. Não podemos esquecer, também, as pasteleiras...
Tivemos, este ano, a presença de duzentas e oitenta bicicletas e teve que se fechar as inscrições. A
organização, para o ano, já está a pensar fazer uma coisa maior, porque houve a manifestação de
interesse de mais gente querer participar... Tivemos ainda, a caminhada que foi solidária e que mais uma
vez teve a presença de muita gente. A Feira do Feijão Frade está de parabéns! A Câmara Municipal e a
Junta de Freguesia estão de parabéns! Todas as pessoas que estiveram na feira, com certeza absoluta,
apreciaram a organização da Feita do Feijão Frade, a XIV Edição... Venha a XV. O segundo tema que
trago aqui, tem a ver com as eleições do dia seis de outubro. Mais uma vez o Partido Socialista ganhou as
eleições no nosso distrito e mais uma vez ganhou com mais percentagem. Isto quer dizer que o Partido
Socialista tem sido reconhecido pelas nossas pessoas do interior, porque as políticas desenhadas e
executadas no interior têm sido em prol das pessoas e, quando se põe a ‘centralidade’ nas pessoas, elas
reconhecem o trabalho, o valor, a dedicação e o empenho de todos aqueles que estão envolvidos nessas
políticas. Evidentemente, o Partido Socialista tem, acima de tudo, um projeto político pata o interior e isso
é uma verdadeira palavra que se tem de dizer. Quando o distrito apresenta números significativos
o segundo melhor resultado, em todo o país

—,

—

foi só

quero dizer-lhes que, com três deputados eleitos, um do

Partido Socialista e um do Partido Social Democrata, podemos até afirmar que, em termos percentuais, o
Partido Socialista obteve setenta e cinco porcento e o PSD vinte e cinco porcento. Esta é a verdade ‘nua e
crua’, custe a quem custar, mas é a verdade real... Não vale a pena... Já que falamos tanto em números,
aqui estão os números bem espelhados, com toda a transparência e concretizados pelas pessoas que
foram depositar o voto, no dia seis de outubro. Parabéns ao Partido Socialista, parabéns a tudo o que faz
pelas nossas gentes e parabéns por todos aqueles que têm o seu empenho em prol dos cidadãos, que
são a eles que devemos o nosso reconhecimento. Era isto que eu queria dizer, Obrigado”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente. Novamente
bom dia. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Comunicação Social.
Concidadãos, Relativamente à minha primeira intervenção e depois, no seguimento da intervenção do
Senhor Vereador Carlos Almeida, dizer-lhe que o Projeto de Empreendedorismo Infantil e Juvenil não
surge, de todo, no seguimento da sua visita ao CEI, que eu na altura não tive o prazer de acompanhar.
Portanto, não lhe reconheço mais criatividade e mais capacidade, para ‘fazer acontecer’ a este nível do
empreendedorismo infantil e juvenil, do que o Executivo e a equipa do CEI que acompanha este projeto.
De certo que, todos nós, nas nossas vidas
empresariais

—,

—

quer seja em termos académicos, quer seja em termos

pudemos, podemos e poderemos contribuir para que esta competência do
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empreendedorismo esteja enraizada no nosso meio empresarial, no nosso meio académico

—

todos nós

temos um papel na nossa comunidade, todos nós tivemos as nossas oportunidades e esperamos
continuar a ter, Em relação à segunda parte da sua intervenção, o Senhor Presidente Luís Correia, utiliza
o seu direito para continuar a exercer o cargo de Presidente, no pleno uso das competências, para as
quais foi eleito. Eu não estou a ver aqui ilegalidade na sua permanência. Estamos na presença de um
autarca de excelência, de um gestor de topo e nem consigo perceber algumas das questões que aqui fez,
Senhor Vereador... Refere que pode não haver nada em termos pessoais, mas na política não vale tudo.
A ética e a moral também deviam estar no comportamento de cada um de nós... A começar na página
pessoal que temos, cada um de nós, no Facebook. Na minha página pessoal, tenho que ter presente a
ética e a moral... Mas em tudo o que nos rodeia, em todos os nossos comportamentos... Relativamente às

interpretações que o Senhor Vereador aqui fez, eu escrevi aqui duas ou três notas. Interpretações são
como as setas: qualquer um de nós as pode lançar; umas acertam no alvo, outras são ao lado. Podíamos
fazer aqui as interpretações que entendêssemos sobre a pessoa e o comportamento de cada um de nós,
portanto, parece-me despropositado que, interpretações relativas ao comportamento de cada um, sejam
diretamente invocadas. Grave, não é desconhecer. Grave, é conhecer e, assente no conhecimento, levar a
cabo determinadas ações, isso é que é grave. É preciso é perceber quem é que está aqui num processo
de negação’: se é o Senhor Presidente, que continua a exercer as suas competências num direito que lhe
assiste, ou se são aqueles que se negam a aceitar o trabalho ímpar que este Presidente tem vindo a
concretizar. Por isso, Senhor Presidente, continue a incomodar com a sua presença, que nós cá estamos
para continuar a reiterar o nosso total apoio.”
O Senhor Presidente Luís Correia: ‘Muito obrigado, Senhora Vereadora, pelas suas palavras. Posso

dizer, que nada já me surpreende, relativamente a algumas afirmações. E, como já nada me surpreende,
vou passar, em primeiro lugar àquilo que interessa na minha intervenção. Hoje tivemos aqui um conjunto
de intervenções dos Senhores Vereadores que demonstram que o Município de Castelo Branco tem uma
estratégia para o concelho de Castelo Branco muito forte, evidente. Só nestas quatro intervenções que
tivemos dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, fica demonstrado que Castelo Branco concretiza
e faz uma estratégia baseada em políticas concretas. Na primeira intervenção da Senhora Vereadora
Cláudia Domingues, que falou naquele que é um trabalho que temos concretizado na área do
empreendedorismo, falou só do empreendedorismo junto dos jovens, nem sequer falou do trabalho que
tem sido feito ao nível do Centro de Empresas Inovadoras (CEI), ao nível da Associação Centro de Apoio
Tecnológico Agro-Alimentar de Castelo Branco (CATAA), ao nível dos diversos setores que temos
apoiada, ao nível do apoio à criação de emprego no nosso concelho. Essa é uma demonstração daquilo
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que tem sido o trabalho na política económica, mas também, como ficou aqui demonstrado, na política
educativa. Na segunda intervenção, da Senhora Vereadora Maria José Baptísta, falou-se das alterações
climáticas e aquilo que nós temos concretizado, As inúmeras medidas que temos tomado no concelho de
Castelo Branco, já muito elogiado pelo país fora. Essas são, efetivamente, verdadeiras notícias sobre
aquilo que concretizamos: resultados como a taxa de perdas de água no concelho de Castelo Branco;
criação de espaços verdes que, desde o primeiro momento, Castelo Branco, juntamente com mais vinte e
cinco concelhos, concretizámos numa estratégia de adaptação às alterações climáticas,.. Há aqui
matérias que, na verdade, a muitas pessoas lhes custa falar, porque têm dificuldade em reconhecer que
nos seus programas eleitorais e no que se propuseram fazer... ‘Zero’, nenhuma proposta, quando se
tratam de questões fundamentais, quando se trata daquilo que é a definição de um verdadeiro caminho
para o concelho de Castelo Branco, falha-se fortemente. Também, como não temos mais ideias, vamos
por ideias básicas, pela política dos casos, pelo tipo de política que nunca estivemos habituados em
Castelo Branco, mas que, infelizmente, chegámos a esse nível. Na intervenção do Senhor Vereador Jorge
Pio, que fala sobre o que tem sido o trabalho que esta Câmara Municipal também tem feito junto com as
associações, ele dá três exemplos
outro exemplo da área social

—

—

um exemplo desportivo, um exemplo empresarial e económico e

que representam, também, a diferença que este concelho tem tido nestas

matérias. A forma ímpar como trabalhamos com as associações do concelho, como as valorizamos, como
lhes damos oportunidades de fazerem os seus caminhos... A forma ímpar de como trabalhamos em
conjunto e, como através delas homenageamos a história e a cultura de Castelo Branco.., O Desportivo
de Castelo Branco, um clube histórico da nossa cidade, que viu, pelo trabalho da Câmara Municipal, uma
nova sede, um espaço para trabalhar melhor e, na verdade, um reconhecimento pelos seus cinquenta e
dois anos de existência e pelo que representa na história de Castelo Banco. Também, a demonstração de
que, quando as nossas associações, com quem geralmente trabalhamos, têm infortúnios, como foi no
caso do Centro de Dia de Sobral do Campo, a Câmara Municipal também marca presença. E, esteve
presente, porque a Câmara Municipal de Castelo Branco tem sido bem gerida e tem os bens económicas
para, quando é nestas situações, poder apoiar as associações. Por outro lado, pudemos ver nesta
intervenção, a forma como Castelo Branco trabalha com as associações empresariais e, o Parque de
Leilões de Gado da Beira Baixa, que era um desejo e uma necessidade no concelho, que a Câmara
Municipal supriu e pôs à disposição de toda a economia e de um setor que não é tão fácil como tudo isso.
Agora vai mais além e entregou a gestão do Parque à Ovibeira—Associação de Produtores Agropecuários,
associação empresarial económica que sabe melhor quais são as necessidades do setor. Por fim, a
intervenção do Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves, relativa à Feira do Feijão Frade, que é um dos
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exemplos do que tem sido o trabalho ao nível da coesão territorial. Aquilo que tem sido o trabalho da
Câmara Municipal no fortalecimento, no apoio e na qualidade de vida que temos proporcionado às nossas
freguesias mais rurais, que são as que têm mais dificuldades. Destas quatro intervenções percebemos
aquilo que estamos a concretizar em termos de políticas de estratégia, que interagem e se interligam.
‘Empreendedorismo’, ‘economia’, políticas que concretizamos e de cuja concretização estamos muito
satisfeitos. Estratégia em ‘política ambiental’ que se interliga com a educação e com aquilo que é a
‘política educativa’. O ‘empreendedorismo’, também aqui ligado à educação. E, também, aquilo que é o
trabalho com as outras instituições que alavancam a nossa estratégia e nos ajudam na sua concretização.
Essa alavancagem que estamos a ter por via destas associações tem dado frutos, não só naquilo que é a
concretização da política, mas tem dado frutos naquilo que é, na verdade, o reforço dessas mesmas
associações. Por último, a ‘política de coesão’, que também temos fortalecido e que temos criado, com
muito trabalho.,. Aquilo que é qualidade de vida nas aldeias

—

desde a mais pequena à maior

—

e nas

nossas vilas. Um trabalho ímpar no concelho de Castelo Branco que muito nos honra. Um trabalho que
muitas vezes é difícil de explicar nos meios de comunicação social, porque não é um trabalho básico que
se centra numa política única, é um trabalho que se interliga e que vai a todas as áreas. Acho que estas
intervenções que aqui tivemos por parte dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, demonstram o
trabalho feito em termos estratégicos e penso que são a melhor resposta dada à intervenção do Senhor
Vereador Carlos Almeida. Está aqui demonstrado o trabalho que tem sido feito por uma equipa que tenho
muito orgulho de liderar. Este é o trabalho que nos interessa concretizar e é o tipo de política que nós
estamos habituados em Castelo Branco e que vamos manter. Tudo o resto são faits divers, são a
demonstração de quem não tem a mínima ideia daquilo que quer fazer. É a demonstração de que, a única
coisa que consegue fazer, é fazer uma política de casos. Por fim, deixar só uma palavra ao Senhor
Vereador Carlos Almeida: primeiro, que não ponha palavras na minha boca, que não lhe admito isso;
segundo, que as suas interpretações valem o que valem e que o Senhor não me dá lições de ética nem de
moral. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Senhores Funcionários. Senhor Jornalista. Deputado Miguel Barroso. Público
presente. A minha intervenção passa pelo seguinte. Estava a ouvir o Senhor Presidente falar sobre a
intervenção do Senhor Vereador Carlos Almeida, que concluiu dizendo que nós, enquanto Vereadores do
PSD, gostamos de fazer uma ‘política de casos’. Mas, quem cria a ‘política de casos’, é sempre o Senhor
Presidente, porque os ‘casos’ têm origem no Senhor Presidente. Nós, simplesmente, fazemos referência
aos mesmo. As notícias que surgem na comunicação social nacional, são casos com origem no Senhor
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Presidente. Por isso, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, naquilo que o Senhor Presidente
está a dizer. No seu ponto de vista, a ética e a moral, só o Senhor Presidente é que as tem. A oposição
nunca tem ética e moral. Nós nunca podemos ter direito ao contraditório, não podemos fazer perguntas,
não podemos ter respostas e eu poderia enumerar várias questões que são feitas, em muitas reuniões do
Executivo, que simplesmente nunca têm resposta, por parte do Senhor Presidente. Alguns casos foram
falados nesta mesma reunião: por exemplo, falou-se aqui em alterações climáticas, mas eu gostaria de
saber, o que é que é feito da reflorestação da Serra da Gardunha, que já foi questionado aqui e em outras
reuniões de Executivo e, simplesmente, a resposta foi ‘zero’... Também, falou-se aqui em emprego. Já foi
questionado ao Senhor Presidente, quantos postos de trabalho foram criados no último ano e, a resposta
que levamos foi ‘zero’... Também se falou aqui das escolas. Também se perguntou ao Senhor Presidente,
o que é que o Gabinete de Apoio Escolar fez, qual foi o relatório de atividades desse gabinete e a resposta
que tivemos foi ‘zero’, mais uma vez. Mas estamos aqui a falar de ética e moral políticas. A posição do
PSD, nunca tem ética, nem moral, mas, quem nunca tem respostas, somos nós, é curioso... Se o Senhor
Presidente respondesse às nossas perguntas... Porque temos direito a respostas e a apresentar
sugestões e medidas... Fala-se aqui em freguesias rurais, em seu desenvolvimento e eu

já apresentei

aqui algumas medidas e também questionei quais é que eram as medidas para desenvolver as freguesias
rurais e o despovoamento das mesmas e as respostas que tive também foram ‘zero’... Portanto, Senhor
Presidente, ética e em moral todos nós temos e ninguém está aqui a pôr em causa o seu ‘direito de
recurso’, a sua posição enquanto Presidente da Câmara... Mas também temos direito à nossa opinião,
assim como todo o cidadão albicastrense. E não foram só cidadãos albicastrenses que votaram no Partido
Socialista, houve outros que votaram no Partido Social Democrata, por isso, todos nós temos direito à
nossa opinião e o Senhor Presidente, enquanto exerce essa posição de Presidente, tem que aceitar a
crítica e tem que exercer o cargo com ética e moral... Agora, não nos venha, também, dar lições de ética e
moral. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me permite, eu também gostaria de ter uma
inteenção, que começa por, eventualmente, ser um pouco deselegante, porque tenho que desmentir, de
forma categórica... Não é admissível fazer-se um conjunto de afirmações, que depois não têm
sustentabilidade e, peço desculpa, pela consideração que tenho pela Senhora Vereadora Maria José
Baptista, mas é mentira... E a mesma coisa se aplica de forma categórica áquilo que o Senhor Presidente
da Câmara disse: é mentira que o único programa que fala da questão ambiental e das alterações
climáticas seja o do Partido Socialista. Nós temos um programa eleitoral autárquico, que está público,
desde a pré-campanha eleitoral e, portanto, é factual, pode ser visto... Eu não vou ser maçador ao ponto
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de ler tudo o que lá está, mas está lá referência ao combate e às alterações climáticas, à questão do
ambiente sustentável, às estratégias da mobilidade sustentável, à pegada ambiental e por aí fora... De
maneira que eu pedia-vos o favor de lerem com atenção o programa eleitoral do PSD aquando das
eleições autárquicas, porque ele até está disponível onhine, por forma a que V. Ex.as depois não digam
esta inverdades! Porque, diz-se uma vez isto na Assembleia Municipal, diz-se isto, outra vez, numa
reunião do Executivo e, a dada altura, o que é mentira passa a ser verdade, porque é dito com muita
insistência... É mentira, o programa do PSD faz referência às questões de ordem ambiental. Clarificada
esta questão, deixem-me, também, dar nota do seguinte, no que diz respeito à intervenção da Senhor
Vereadora Cláudia: que a Senhor Vereadora me reconheça, ou não, mérito nas minhas propostas para o
CEI e para o empreendedorismo’, com toda a franqueza, pouco me incomoda. Eu, em 2016, tive
oportunidade de fazer uma conferência de imprensa... Apresentei, na altura, dez ou doze propostas para o
bom funcionamento do CEI, é factual e, portanto, esta é que é a verdade das coisas. Se depois me
reconhece, ou não, o mérito de ter avançado com alguma proposta que possa ter sido interessante.,.
Francamente, para mim é secundário, nem tão pouco, acredito, me diminui. A verdade é que, de facto, em
2016, depois de uma visita ao CEI eu falei nisso. Deixe-me dar conta de uma outra coisa... A democracia
é discordar em liberdade. Democracia é ter opiniões com tolerância, Mas democracia é, também,
questionar, Porque é desta dialética

—

das perguntas e das respostas

—,

que nós respeitamos aqueles que

confiaram em nós... E é isso que eu tenho feito. Com isto vou terminar, dirigindo-me, novamente, ao
Senhor Presidente da Câmara. Senhor Presidente, mais uma vez eu lhe fiz algumas perguntas muito
concretas e eu agradecia que me respondesse. Eu recordo: a primeira tem a ver com a alteração da
situação do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal; depois foram feitas mais quatro perguntas a V.
Ex.a. Fico a aguardar as respostas para as mesmas. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: Senhor Presidente. Senhora Vereadora.
Senhores Vereadores. Caros Funcionários. Comunicação Social e caros Concidadãos. Voltamos às
alterações climáticas e às medidas que os partidos e, neste caso o Partido Socialista enumerou. Quando
eu referi a proposta do Partido Socialista, se fosse governo local e felizmente que foi, uma das medidas
muito concretas foi a criação de ‘zonas verdes’. O programa do PSD é todo muito genérico, mas o PS
tinha medidas muito concretas que está a aplicar no terreno... Propostas que fez e está a cumprir, Senhor
Vereador... Talvez isso doa um bocado aos Senhores Vereadores do PSD... É que nós apresentámos
uma ‘estratégia de desenvolvimento’, políticas de desenvolvimento para este concelho e estamos a
executá-las. Os albicastrenses reconhecem essas medidas que estão no terreno e nós não ficaremos por
aqui: outras, que iniciamos, iremos continuar a desenvolve-las... Isto é capaz de doer um bocadinho,..
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Mas desenganem-se, pois ainda vamos continuar neste governo local. Eu sei que dói.. Desculpem-me eu
dizer, mas eu digo-vos, que estão um bocadinho com sede ao pote’... Então é melhor esperarem
sentados! Tenho dito.”

O Senhor Presidente Luís Correia: “Nós temos uma forma diferente de atuar e de responder. Senhor
Vereador Hugo Lopes, aquilo que eu disse, precisamente, é que as melhores respostas foram as
intervenções dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, que deram respostas naquilo que nós
concretizamos e naquilo que é a nossa forma de atuar. Os Senhores tentam sempre pôr palavras na
minha boca. Eu, a única coisa que lhe disse, a si e ao seu colega Vereador do Partido Social Democrata,
foi que os Senhores não me dão lições de ética e moral, por mais que tentem. Eu não falei sobre os
vossos conceitos de ética e de moral. Eu disse: não aceito lições de ética nem de moral, da vossa parte.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, peço desculpa. Uma vez
que não faz questão em responder a uma ou outra questão, eu vou ter que, necessariamente, fazer mais
uma ou duas considerações. A primeira, à Senhora Vereadora Maria José Baptista, que diz uma afirmação
no sentido de que o PSD está com ‘sede do pote’ ou ‘ao pote’, acho que a expressão é essa. O PSD,
curiosamente,

já por duas vezes... Em resultado, insisto, de duas sentenças de tribunal, nós, de facto,

pedimos a demissão do Senhor Presidente da Câmara Municipal. Com algum sentido de responsabilidade,
quando foi da acusação do Ministério Público, até o podíamos ter feito e eu fui muito instigado nesse
sentido. Mas, com o sentido de responsabilidade que eu penso que tenho, entendi que, de todo, não era o
momento apropriado e jamais, nessa circunstância, o fiz. Os pedidos de demissão só foram feitos após as
respetivas sentenças. Este foi o ponto um. Ponto dois, também nunca me ouviu dizer, em circunstância
alguma

—

porque uma coisa não é inerente à outra

—,

que um pedido de demissão de um senhor

presidente de câmara leve a eleições intercalares, há outro tipo de cenários. Também já me questionaram,
relativamente a essa mesma situação e a minha resposta foi que deve ser equacionado o cenário que
melhor possa defender os interesses superiores de Castelo Branco, portanto, numa possível demissão do
Senhor Presidente da Câmara, não é uma consequência imediata haver uma eleição intercalar em Castelo
Branco. Nós, se tivermos que chegar um dia ao poder
autárquico em Castelo Branco

—,

—

e vamos chegar, com certeza, ao poder

será sempre pela via democrática, pela vontade maioritária do povo.

Senhor Presidente da Câmara, eu tenho esta frontalidade em relação áquilo que às vezes se vai dizendo
nas mesas dos cafés: eu prefiro que essas conversas não sejam alimentadas e pelo menos da minha
parte não o são, lhe garanto e sejam colocadas naquele que eu considero que é o sítio próprio. No que diz
respeito à questão da alteração do Senhor Vice-Presidente, de Vereador a tempo inteiro, para Vereador a
meio-tempo, eu fui informado

—

e faço uma pergunta, eu não estou a fazer nenhuma afirmação, porque
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acho que é legítimo nós termos a informação, saber se isto corresponde ou não à verdade

—

de que o

Senhor Vice-Presidente, nestes dois anos que leva no exercício de funções, violou o artigo 9.° da Lei n.°
52-A/2005, isto é, acumulou indevidamente uma reforma que tem com uma remuneração a tempo inteiro
de Vereador... E a minha pergunta é esta: isto corresponde ou não à verdade...? Uma vez que não me
quer responder às questões que lhe lancei, pronto, a única coisa que lhe digo é que lamento
profundamente, porque muitas pessoas gostariam de ver respondidas as questões que lhe dizem a si
respeito em concreto e, quando não responde, não está também a corresponder áquilo que é a vontade de
quem nós representamos. Muito obrigado.”
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: ‘Senhor Presidente, se me permite
responder a esta ânsia de perguntas formuladas pelo Senhor Vereador Carlos Almeida... Eu quero-lhe
dizer que, durante estes dois anos estive a receber unicamente o vencimento da Câmara Municipal,
suspendendo o meu vencimento do exército, desde o primeiro dia em que comecei a exercer funções na
Câmara Municipal. O meu vencimento resume-se só a um vencimento, até agora, porque eu estava numa
situação de reserva. Portanto, foi-me suspenso o vencimento, pela legalidade, Era só isso que eu lhe
queria dizer.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Eu agradeço e é bom até para o esclarecimento da opinião
pública.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente e Senhoras Vereadores
e Senhores Vereadores e restantes Senhores aqui presentes. É, exatamente, o final desta reunião que
retrata a política desenvolvida pela oposição: a procura de mais casos. Em sede de reunião pública, onde
é perspetivado um conjunto de ações políticas, onde se podem debater algumas questões, aqui está:
tentar finalizar com mais um caso. Obrigado.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Teria sido mais fácil para mim permitir e alimentar aquilo que se
vai dizendo na rua, em vez de ter colocado a questão de forma tão clara e, também, agradecendo a forma
como foi dada a resposta, que também foi de forma completamente clara e transparente... Comentário
menos feliz, para não dizer outras coisas... Não é uma política de casos, é uma questão de
esclarecimento. O mais fácil é, exatamente, alimentar o que se vai dizendo.”
O Senhor Presidente Luís Correia: “Senhor Vereador o que se diz na rua... O Senhor utiliza muitas
vezes esses termos... Se viéssemos para aqui discutir o que se diz na rua, tínhamos muito por onde
discutir. Enfim, eu concordo com o Senhor Vereador Jorge Pio de que, na verdade fica demonstrado que o
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Senhor fecha a reunião com a demonstração daquilo que nós referimos relativamente à vossa forma de
fazer política e mais não digo.”
Não havendo mais pedidos de intervenções, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes
da ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinárias dos dias 20 de
setembro (Ata n.° 26) e 4 de outubro de 2019 (Ata n.° 27) que, postas a votação, foram aprovadas por
unanimidade.
Ponto 2

—

CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana da Cidade: Zona Ocidental. Resposta a Erros e
Omissões. Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, a informação n.° 5683, de 15/10/2019, da Divisão
de Obras, Equipamentos e lnfraestruturas, com a resposta ao pedido de esclarecimentos, erros e
omissões referente ao procedimento concursal referência CP E 216/2019

—

Formalização dos Eixos

Cicláveis: Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana da Cidade: Zona Ocidental, que se transcreve:

“Nos termos do n.° 1 do artigo 61.0 do Código dos Contratos Públicos (CCP), com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, foi apresentada, através da plataforma
www.acingov.pt, três listas de pedidos de esclarecimentos, conforme consta na plataforma eletrónica
(Anexo 1), pela empresa Eliseu & Farinha

—

Sociedade de Construções, Lda (dia 07/10/2019, 15:45h) e

pela empresa Construtora Estradas do Douro 3, Lda (dia 07/10/2019, 17:49h e dia 14/10/2019, 09:33h).
Não obstante o último pedido ter chegado fora de prazo, decidiu-se dar resposta ao mesmo. Após análise
das listas decidiu-se prestar os esclarecimentos solicitados conforme documentos ‘Observacoes_
Esclarecimentos.pdf’ e anexar duas peças desenhadas (muro.pdf e Pormenores_Pavimentos.pdf). Não foi
alterado o mapa de quantidades. Deverá ainda ser retomada a contagem do prazo para apresentação das
propostas, nos termos do n.° 3 do artigo 61.° do CCP, concedendo aos concorrentes o prazo decorrido
desde o limite da apresentação das listas de erros e omissões, até à comunicação da decisão prevista no
n.° 5 do artigo 61.° do CCP. Mais se propõe que a presente informação, bem como os documentos
anexos, sejam aprovados pelo órgão competente para a decisão de contratar’.
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a resposta ao pedido de esclarecimentos, erros e omissões referente ao procedimento concursal
referência CP E 216/2019

—

Formalização dos Eixos Cicláveis. Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade

Urbana da Cidade: Zona Ocidental, apresentados na informação n.° 5683, de 15/10/2019, da Divisão de
Obras, Equipamentos e lnfraestruturas e autorizar a retoma da contagem do prazo para apresentação das
propostas, nos termos do n,° 3 do artigo 61.0 do CCP, concedendo aos concorrentes o prazo decorrido
desde o limite da apresentação das listas de erros e omissões, até à comunicação da decisão prevista no
n.° 5 do artigo 61.0 do CCP.
Ponto 3 OBRAS MuNIcIPAIs
—

3.1. Liberação de Cauções
3.1.1. Construção de Pista de Atletismo na Zona de Lazer de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5577, de 09/10/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção de Pista de
Atletismo na Zona de Lazer de Castelo Branco, adjudicada à empresa Construtora Jerónimo Reis &
Afonso, Lda. 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 4• liberação de caução, no dia 18 de
setembro 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 restituídas as quantias retidas como garantia ou a qualquer
outro título, na percentagem de 15% da caução total da obra” (€ 73.761,78), no valor de € 11.064,27.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

4a

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 Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
título, na percentagem de 15% da caução total da empreitada de Construção de Pista de Atletismo na
Zona de Lazer de Castelo Branco, no valor de € 11 .064,27.
3.1.2. Construção do Centro de Apoio às Atividades da Natureza no Parque Natural do Tejo
Internacional

—

Malpica do Tejo

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5429, de 01/10/2019, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção,
Conservação, Reparação e Melhoramentos de Edifícios Propriedade do Município: Construção do Centro
Ata n.° 28/2019, de 18 de Outubro
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de Apoio às Atividades da Natureza no Parque Natural do Tejo Internacional Malpica do Tejo, adjudicada
—

à empresa Construtora Jerónimo Reis & Afonso, LUa. 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

2a

liberação de caução, no dia 17 de setembro 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 30% da caução total da
obra”

(€ 23.985,23), no valor de €7.195,57.

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 Construtora Jerónimo Reis & Afonso, LUa, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
título, na percentagem de 30% da caução total da empreitada de Construção, Conservação, Reparação e
Melhoramentos de Edifícios Propriedade do Município: Construção do Centro de Apoio às Atividades da
Natureza no Parque Natural do Tejo Internacional Malpica do Tejo, no valor de € 7.195,57.
—

3.1.3. Construção da Estrada de Acesso ao Aeródromo de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5426, de 01/10/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção da Estrada
de Acesso ao Aeródromo de Castelo Branco, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da
informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário
e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem
restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.°
do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de € 7.342,50.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas, como
garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos,
relativas à empreitada de Construção da Estrada de Acesso ao Aeródromo de Castelo Branco, adjudicada
à empresa João de Sousa Baltasar, SA, no montante total de € 7.342,50.
3.1.4. Requalificação da Entrada Norte de Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4175, de 26/07/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Obras de
Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação da Entrada Norte de Castelo Branco,
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adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas
todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra,
deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituídas as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”,
no montante total de € 4.274,40.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas, como
garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos,
relativas à empreitada de Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação da Entrada
Norte de Castelo Branco, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA, no montante total de
€ 4.274,40.
3.2. Prorrogação de Prazos de Empreitadas
3.2.1. Construção da Pista de Karting
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5176, de 19/09/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada de
Construção da Pista de Karting, pelo período de noventa dias, requerida pela firma Duafar

—

Construção

Civil e Obras Públicas, Lda, através do oficio 78/2019, de13109!2019, pelos seguintes motivos: “Devido à
suspensão da aplicação do betuminoso, houve uma desmobilização de meios que coincidiu com o período
de férias de verão. Esta suspensão teve consequências não apenas nos trabalhos inerentes à pista mas
também a outros trabalhos que indiretamente se foram adiando por impossibilidade de concretização,
nomeadamente a pavimentação da plataforma do ‘padock’ e trabalhos de construção civil e de
especialidades de modo a manter uma frente em contínuo dos trabalhos. Para fazer face aos
compromissos e prazos estabelecidos a Duafar tentou ampliar os meios humanos na obra com
trabalhadores qualificados através de novas contratações de modo a reforçar os seus quadros. Verificouse, no entanto, que no seguimento da conjetura atual existe uma falta de mão-de-obra qualificada em
todas as especialidades da construção, devido à crise que o sector atravessou e que originou a emigração
destes trabalhadores, não sendo possível reforçar os meios em obra como previsto. Face ao exposto,
vimos por este meio solicitar uma prorrogação graciosa do prazo de 90 dias, com término da referida
empreitada para o próximo dia 15 de dezembro de 2019. Mais se informa que, com este pedido de
prorrogação de prazo a título gracioso, se concedido, não resultarão quaisquer encargos para o dono da
obra, presentes ou futuros, relacionados com custos de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros
ónus ou encargos derivados deste pedido de prorrogação de prazo a conceder a título gracioso”.
Ata n.° 28/2019, de 18 de Outubro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção da Pista de Karting, requerida pelo empreiteiro da obra, Duafar

—

Construção Civil e Obras

Públicas, Lda, pelo período de noventa dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer
encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços
ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
3.2.2. Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5601, de 09/10/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e Infraestruturas, ptopondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada CP E
197/2016 —Construção, Melhoramentos e Conservação de Parques, Jardins e Outros Espaços Ajardinados
no Município: Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal, pelo período de cento e vinte dias,

requerida pela firma João de Sousa Baltasar, SA, através do oficio referência 033/JA/19/C, de 03/1 0/201 9,
pelos seguintes motivos:” Na fase de encomenda dos equipamentos do parque infantil, a empresa
fornecedora apresentou nova proposta de dimensionamento dos escorregas, após atualização das cotas
exatas dos pontos de acesso e implantação dos mesmos. Como já referido, desde o início desta
empreitada, as condições específicas da mesma levam à dificuldade em fazer produção em série, dos
elementos metálicos previstos. Ou seja, as peças são únicas e ajustadas ao terreno e às suas inclinações
específicas, em cada local. Esta situação levou à impossibilidade de proceder à contratação de
subempreiteiros para execução de algumas destas estruturas, por apresentarem preços inviáveis pois
também esta empresa passa por uma complicada fase financeira. Por todos estes motivos, os trabalhos
realizados e por realizar nesta especialidade, que é uma parte importante da obra, só tiveram intervenção
dos nossos colaboradores, levando a alguns atrasos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada CP E
197/2016 —Construção, Melhoramentos e Conservação de Parques, Jardins e Outros Espaços Ajardinados
no Município: Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal, pelo período de cento e vinte dias,

requerida pela firma João de Sousa Baltasar, SA, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem
quaisquer encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão
de preços ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
3.3. Requalificação Urbana da Alameda do Cansado e Rua Eng. Duarte Pacheco. Conta Final da
Empreitada

—

Definitiva

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5515, de 04/10/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, exarada em cumprimento do estabelecido nos artigos 399°, 400.° e 401.0
Ata n.° 28/2019, de 18 de Outubro
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do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, pata aprovação da conta final

—

definitiva, da empreitada CP

E 196/207 6— Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco: Requalificação Urbana da Alameda do
Cansado e Rua Eng. Duarte Pacheco, adjudicada à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas,

Lda. Os trabalhos realizados totalizaram o montante de € 736.642,48, mais IVA à taxa legal em vigor e
evidenciaram trabalhos a menos no valor de € 157,52, mais IVA à taxa legal em vigor, relativamente ao
valor de adjudicação de € 736.800,00, mais IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final

—

definitiva da empreitada de CP

E 196/2076— Obras de Requalificação Urbana em Castelo Branco.’ Requalificação Urbana da Alameda do
Cansado e Rua Eng. Duarte Pacheco, adjudicada à empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas,

Lda, realizada pelo montante de € 736.642,48, mais IVA à taxa legal em vigor, evidenciando trabalhos a
menos no valor de € 157,52, mais IVA à taxa legal em vigor.
3.4. Arranjo Paisagístico da Zona Compreendida Entre a Rua Pedro da Fonseca e a Estação
Ferroviária. Retificação do Valor da Revisão de Preços e da Deliberação da Câmara
Municipal de 0610/2019 (Ponto 6.3. da Ordem de Trabalhos)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5486, de 03/10/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, para aprovação da conta final da empreitada adjudicada à empresa João
de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta a explicação que se transcreve: ‘Para os devidos efeitos, e
no cumprimento dos Artigos 399°, 400.° e 401.0 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, junto se
envia a conta final da empreitada referência CPE 795/2076 Obras de Requalificação Urbana em Castelo
—

Branco. Requalificação Urbana da Área envolvente da Antiga Metalúrgica de Castelo Branco: Arranjo
Paisagístico da Zona Compreendida Entre a Rua Pedro da Fonseca e a Estação Ferro viária, para que se
possa proceder à respetiva aprovação da retificação do valor da revisão de preços. De assinalar que esta
conta final foi já aprovada em reunião do órgão executivo de 6 de setembro de 2019. No entanto, verificouse uma incongruência entre o valor da revisão de preços apresentado na folha resumo (8.435,10 €) e o
valor apresentado no anexo com o respetivo cálculo (9.373,00 €). Esta diferença, agora verificada, deveu
se a uma retificação dos índices definitivos da responsabilidade do IMPIC resultando num primeiro cálculo,
em fevereiro de 2019 com um valor diferente do cálculo à data do ofício para notificação do empreiteiro
(n.° 5758, de 26/07/2019)”. Os trabalhos realizados totalizaram o montante de€884.148,61, mais IVA à taxa
legal em vigor e evidenciaram trabalhos a menos no valor de € 5.208,03, mais IVA à taxa legal em vigor,
relativamente ao valor de adjudicação de € 738.639,17 acrescido do valor de um
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trabalhos-a-mais, no montante de € 36.656,15 e de um 2.° adicional de trabalhos-a-mais, no montante de
€ 114.061,32, valores acrescidos do IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada CPE 795/2016

—

Obras de Requalífícação Urbana em Castelo Branco. Requalificação Urbana da Área envolvente da Antiga
Metalúrgica de Castelo Branco. Arranjo Paisagístico da Zona Compreendida Entre a Rua Pedro da
Fonseca e a Estação Ferroviária, adjudicada à empresa João de Sousa Baltasar, SA, realizada pelo
montante de €884.148,61, mais IVA à taxa legal em vigor, tendo-se evidenciado trabalhos a menos no
valor de € 5.208,03, mais IVA à taxa legal em vigor, contabilizados relativamente ao valor de adjudicação
de €738.639,17 adicionado do valor de um

1.0

adicional de trabalhos-a-mais, no montante de €36.656,15

e de um 2.° adicional de trabalhos-a-mais, no montante de € 114.061,32, valores acrescidos do IVA à taxa
legal em vigor.
Ponto

4— SETOR EMPRESARIAL LOCAL

Albigec, EMISA. Relatório de Execução Orçamental

—

3.° Trimestre de 2019

Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, o Relatório de Execução Orçamental

Trimestre 2019, da Albigec

—

—

30

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA, que

apresenta os seguintes saldos finais constantes do seguinte quadro:
Execução Orçamental
Piscinas
Piscinas
Parque da
Alcains Castelo Branco Cidade

ed e

—

3.° Trimestre

Parque de
Campismo

Jardim
do Paço

Cine-Teatro
Avenida

Museu
Canteiro

Museu
Pista de
Cargaleiro Patinagem

TO

Gastos

€6404040

€8085694 €21607639

€000

€2447166

€2576889

€9544508 €2105111 €4765301

€153099

€57689447

Rendimentos

€18772931

€9294387 €32569585

€405000

€740301

€3761723

€7889349

€34187

€000

€73942829

€12368891

€1208693 €10961946

€405000

-€1706865

ResultadoLiquido

€475366

€11 84834 -€1655159 €2070924€4289935

€1 53099 €16253382

A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento do Relatório de Execução Orçamental 3.° Trimestre
—

2019, da Albigec

—

Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA, deliberou dar dele

conhecimento ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, remetendo-lhe um exemplar.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
5.1. Certidões de Compropriedade
5.1.1. Paulo Montoya Jailes Tavares. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Paulo Montoya JalIes Tavares,
para emissão de ‘parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação
Ata n.° 28/2019, de 18 de Outubro
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aos prédios rústicos inscritos na matriz sob o artigo 15, da secção AB, freguesia de Castelo Branco, sob o
artigo 1 da secção AA da freguesia de Castelo Branco e sob o artigo 10 da secção Q da freguesia de
Castelo Branco, a favor de Paulo Montoya Jailes Tavares e Nuno Montoya Jalies lavares, 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. João de Almeida Nunes e Outros. Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por João de Almeida Nunes, Cândida
Maria Rodrigues de Carvalho Abrantes, Maria do Carmo Diniz Albernaz e Maria Beatriz Lopes, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação aos
prédios rústicos inscritos na matriz sob o artigo 30, da secção Z e o artigo 25 da secção U, da freguesia de
Sarzedas, a favor de Maria Beatriz Lopes, Cândida Maria Rodrigues de Carvalho Abrantes e Maria do
Carmo Diniz Albernaz, 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,
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.
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5.1.3. João Dias e Outra. Benquerenças

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por João Dias e Maria Clara Morgado
Dias, para emissão de ‘parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em
relação aos prédios rústicos inscritos na matriz sob o artigo 215 e 216, secção BF, freguesia de
Benquerenças, a favor de Joaquim Morgado Dias e Maria Clara Morgado Dias, 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,
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.
5.1.4. Diamantino dos Santos Almeida Antunes. Sarzedas

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Diamantino dos Santos Almeida
Antunes, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em
relação aos prédios rústicos inscritos na matriz sob o artigo 215 e 216, secção BF, freguesia de
Benquerenças, a favor de Joaquim Morgado Dias e Maria Clara Morgado Dias, 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 02/05/201 2), 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,
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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.
5.1.5. Maria Luísa Monteiro Beato Pereira Nunes e Outro. Escalos de Baixo
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Luisa Monteiro Beato
Pereira Nunes e José Manuel Folgado Gonçalves, para emissão de “parecer favorável da Câmara
Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo
182, da secção D, da união de freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a favor Maria Luísa Monteiro Beato
Pereira Nunes e José Manuel Folgado Gonçalves, 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,
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.
5.1.6. Maria Filomena Pardal Diogo Belo Martins Mendes e Outro. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Filomena Pardal Diogo
Belo Martins Mendes e António Manuel Pardal Diogo Belo, para emissão de “parecer favorável da Câmara
Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo
12, da secção AL, freguesia de Castelo Branco, a favor de Maria Filomena Pardal Diogo Belo Marfins
Mendes e António Manuel Pardal Diogo Belo, 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
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que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento tísico 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. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Setembro de 2019

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5536 de 07/10/2019, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês setembro de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 6— PATRIMÓNIO
6.1. Desafetação do Domínio Público para o Domínio Privado do Município. Parcela de Terreno na
Quinta da Granja

—

Quinta da Torre, em Castelo Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5643, de 13/10/2019, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, sobre a seguinte desafetação do domínio público para o domínio
privado do município: “Consta no alvará n.° 63/2001, de 29 de março de 2001, do loteamento supra
mencionado, aprovado por deliberação de 20 de outubro de 2000, em conformidade com o Plano de
Pormenor Urbano da Zona da Quinta da Granja e da Quinta da Torre, a cedência para o Município de
Castelo Branco, de uma parcela de terreno com a área de 23.730 m2, para integrar o domínio público,
destinada à construção de um estabelecimento de ensino. Este município necessita regularizar a situação
da Escola João Raiz, junto da Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, uma vez que o terreno
consta como cedência para o domínio público, quando deveria constar como cedência para o domínio
privado, Em face do exposto, deve ser solicita-se ao órgão executivo a necessária autorização para que se
efetue a desafetação da referida parcela do domínio público para o privado”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a desafetação, do domínio público para o
privado, do loteamento na Quinta da Granja

—

Quinta da Torre, em Castelo Branco, com a área de 23.730

m2, em conformidade com o Plano de Pormenor Urbano da Zona da Quinta da Granja e da Quinta da
Torre, com o objetivo de regularizar a situação da Escola João Roiz junto da Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco, uma vez que o terreno consta como cedência pata o domínio público, quando
deveria constar como cedência pata o domínio privado.
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6.2. Aquisição Onerosa de Imóveis
6.2.1. Prédio Urbano em Sobral do Campo. Maria José Mendes Garcia Fradique
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 15, de 30/09/2019 (n.° de entrada 1 5408, de
01/10/2019) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, pata a eventual
aquisição de um prédio não licenciado, com uma área coberta de 99,00 m2, situado na Rua da Fonte do Vale,
s/n, em Sobral do Campo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P1 196, da União das Freguesias
de Ninho do Açor e Sobral do Campo, onde consta ser titulado por Maria José Mendes Garcia Fradique.
São fatores relevantes para a aquisição, a relativa centralidade do bem e o potencial da zona, face à sua
localização. Propõe-se a aquisição, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 2.500,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua da
Fonte do Vale, s/n, em Sobral do Campo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P1196, da União
das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, onde consta ser titulado por Maria José Mendes
Garcia Fradique, pela quantia de € 2.500,00, livre de quaisquer ónus ou encargos, atendendo à
localização e potencial do bem.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
6.2.2. Prédio Urbano em Sobral do Campo. Lucinda de Nazaré dos Santos Reis
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 17, de 10/10/2019 (n.° de entrada 1 5727, de
17/10/2019) e um relatório de avaliação, do Diretordo Departamento Técnico Operacional, para a eventual
1

aquisição de um prédio situado na Rua do Cimo do Lugar, em Sobral do Campo, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 498, da União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, onde consta ser
titulado por Lucinda de Nazaré dos Santos Reis, São objetivos da aquisição: evitar que o prédio seja
reconstruído e, o seu espaço seja reabilitado por uma pequena zona de estacionamento, justificada pela
estreiteza dos arruamentos de acesso; e a significativa centralidade do local. Propõe-se a aquisição, livre
de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 10.00000.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua do
Cimo do Lugar, em Sobral do Campo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 498, da União das
Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, onde consta ser titulado por Lucinda de Nazaré dos
Santos Reis, pela quantia de € 10.000,00, livre de quaisquer ónus ou encargos, para a implantação de
pequena zona de estacionamento,
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Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
6.2.3. Prédio Urbano em Sobral do Campo. Filomena Tavares Esteves Alcobia

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 19, de 15/10/2019 (n.° de entrada 1 5725, de
17/10/2019) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual

aquisição de um prédio situado na Rua da Portela, em Sobral do Campo, inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 512, da União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, onde consta ser titulado
por Filomena lavares Esteves Alcobia. São objetivos da aquisição: alargar o arruamento que liga o centro
do aglomerado à igreja matriz, porque se trata de um troço da rua, em curva, que estreita e que, por isso,

prejudica a visibilidade e, consequentemente, o cruzamento de veículos. Propõe-se a aquisição, livre de
quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 15.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua da
Portela, em Sobral do Campo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 512, da União das Freguesias
de Ninho do Açor e Sobral do Campo, onde consta ser titulado por Filomena Tavares Esteves Alcobia,
pela quantia de € 15.000,00, livre de quaisquer ónus ou encargo, com o objetivo de alargar o arruamento
que liga o centro do aglomerado à igreja matriz.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
6.2.4. Prédio Rústico em Monforte da Beira. Abílio Eduardo Gomes Duarte

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 16, de 03/10/2019 (n.° de entrada 1 9221, de
03/10/2019) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual

aquisição de um prédio com cerca de 1,7000 ha, situado em Monforte da Beira, inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo 8 da secção R, da Freguesia de Monforte da Beira, onde consta ser titulado por Abílio
Eduardo Gomes Duarte. São justificativos da aquisição, a exploração turística subjacente a uma eventual
requalificação de acessos pedonais às antigas minas de tinta e pó e a preservação patrimonial. Propõe-se
a aquisição, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 7.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar aquisição de um prédio com cerca de 1,7000
ha, situado em Monforte da Beira, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 8 da secção R, da
Freguesia de Monforte da Beira, onde consta ser titulado por Abílio Eduardo Gomes Duarte, pela quantia
de € 7.000,00, livre de quaisquer ónus ou encargo, justificada pelo potencial turístico e valor patrimonial.
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Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda,
6.2.5. Prédio Rústico em Alcains. Ilídia Maria Lopes Castilho Riscado
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 18, de 11/10/2019 (n.° de entrada 1 5726, de
17/10/2019) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição de uma parcela de terreno, com a área de 3.764,25 m2, do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo 509 da secção F, da Freguesia de Alcains, conhecido como Poço Forquilho, com a
área total de 6.25000 m2, onde consta ser titulado por llídía Maria Lopes Castilho Riscado. É justificativo
da aquisição, o estabelecimento de um parque de estacionamento. Propõe-se a aquisição, livre de
quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 11.300,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de uma parcela de terreno, com a
área de 3.764,25 m2, do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 509 da secção F, da
Freguesia de Alcains, conhecido como Poço Forquilho, com a área total de 6.250,00 m2, onde consta ser
titulado por Ilídia Maria Lopes Castilho Riscado, pela quantia de € 11.300,00, livre de quaisquer ónus ou
encargo, justificada pelo potencial turístico e valor patrimonial, destinado ao estabelecimento de um
parque de estacionamento.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
Ponto 7 CONTABILIDADE
—

7.1. 26.a Alteração ao Orçamento e 23.a às Grandes Opções do PlanoI2Ol9

Pelo Senhor Presidente foi presente a 26.a Alteração ao Orçamento e 23.a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 180.000,00 e € 10.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
7.2. 27.a Alteração ao Orçamento e 24.a às Grandes Opções do PlanoI2Ol9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 27.a Alteração ao Orçamento e 24.a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 268.000,00 e € 395.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ata n.° 28/2019, de 18 de Outubro

Página 29/33

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
7.3. 28. Alteração ao Orçamentol2Ol9
Pelo Senhor Presidente foi presente a 28.a Alteração ao Orçamento/2019, respetivamente, nos valores
de € 10.000,00 e € 10.000,00, quer nos reforços, quer nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

8.1. João António Serpa Camilo Sequeira

—

Consultor Jurídico. Devolução de Pagamento Pago

por Celebração de Contrato Resultante de Procedimento de Consulta Prévia
Pelo Senhor Presidente foi presente, a informação n.° 5581, de 09/10/2019, da Secção de Contratação
Pública, sobre a devolução do valor pago pelo consultor jurídico, João António Serpa Camilo Sequeira,
contratado pelo município para prestar serviços de assessoria jurídica e patrocínio judiciário em regime de
avença. Da informação consta a seguinte proposta: “Em 07/10/2019, foi assinado o contrato escrito entre o
Município de Castelo Branco e o Advogado João António de Serpa Camilo de Sequeira, para a prestação
de serviços acima mencionada. Por engano o Advogado João António de Serpa Camilo de Sequeira, fez o
pagamento no valor de 196,72 euros, mencionado na Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município. A
Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, não menciona, que os contratos escritos, referentes a
procedimentos de Consulta Prévia tenham algum pagamento associado. Assim, proponho que o valor de
196,72 euros seja devolvido ao Advogado João António de Serpa Camilo de Sequeira”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a devolução do montante de € 196,72,
cobrado, por lapso, ao advogado João António Serpa Camilo Sequeira

—

adjudicatário do procedimento

concursal, promovido por consulta prévia, para a prestação de serviços de assessoria jurídica e patrocínio
judiciário

—,

aquando da celebração de contrato de avença e por motivo da Tabela de Taxas e Outras

Receitas do Município não mencionar que os contratos escritos, referentes a procedimentos de consulta
prévia, tenham algum pagamento associado,
8.2. Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco. Isenção de Pagamento de
Licença de Ruído
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para isenção de pagamento de licença de ruído,
da Associação de Apoio à Criança do Distrito de Castelo Branco. Pelo Gabinete Jurídico, no programa de
gestão documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em 08/10/2019: “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
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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
tIRO), 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. Assim, para
que a Câmara Municipal, possa dispensar o pagamento das taxas e outras receitas municipais terão que
se verificar, cumulativamente, três requisitos: 1 .°- Tratar-se de pessoas coletivas de direito público,
associações humanitárias, desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais. 2.°- Que as
entidades referidas, beneficiem de isenção ou redução de IRC. 3°- Os atos ou factos a desenvolver se
destinem à prossecução de atividades de interesse público para o Município. A Associação de Apoio à
Criança, veio em 19/09/2019, solicitar a isenção do pagamento de taxas referente à licença especial de
ruído, para a realização da ‘Caminhada Solidária, enquadrada no V Encontro de Desporto Adaptado’, a
realizar no dia 25 de setembro 2019. No dia 24 de setembro efetuaram o pagamento da taxa devida pela
emissão da licença especial de ruído. Da documentação anexa ao processo, designadamente, cópia da
declaração passada pela Direção de Serviços do IRC, constata-se que a Associação, beneficia de isenção
definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos, beneficiando ainda, do estatuto de pessoa
coletiva, Instituição Particular de solidariedade Social, sem fins lucrativos, cujo âmbito de ação
compreende o distrito de Castelo Branco. Verificamos ainda que do pedido/requerimento, feito pela
Associação consta que a atividade a desenvolver (Caminhada Solidária, enquadrada no V Encontro de
Desporto Adaptado), se enquadra em atividades desportivas, recreativas e culturais, de interesse público
pata o Município. Face ao exposto, consideramos que estão reunidos os requisitos de que a norma faz
depender a faculdade de dispensa do pagamento de taxas, pelo que, somos de opinião de que poderá a
Associação beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela
de Taxas e Outras Receitas do Município, procedendo-se à devolução do montante pago pela emissão da
licença especial de ruído paga pela Associação, em 25 de setembro de 2019”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da licença especial
de ruído à Associação de Apoio à Criança do Distrito 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 da Caminhada
Solidária, enquadrada no V Encontro de Desporto Adaptado, no dia 25 de setembro de 2019.
Deliberou ainda devolver à associação, o montante de € 40,56, correspondente ao valor da licença,
pago através da Guia de Pagamento n.° 001/4510, de 24/09/201 9.
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8.3. Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e Câmara Municipal do Fundão. Obra
de Aproveitamento Hidroagrícolada Gardunha Sul: Bloco da Marateca. Contrato de Parceria

Pelo Senhor Presidente foi presente, uma minuta do contrato de parceria a celebrar com a Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Centro e a Câmara Municipal do Fundão, para o estabelecimento das
condições e definir os termos da parceria para a execução da Obra de Aproveitamento Hidroagrícola da
Gardunha Sul

—

Bloco da Marateca através da construção de barragem, redes de rega, rede viária e

drenagem, cuja área a beneficiar é de cerca de 1 .982,50 ha, cuja candidatura será apresentada ao
Programa Nacional de Regadios (PNRegadios). Os documentos são dados como reproduzidos ficando a
fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de parceria a celebrar
com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro e a Câmara Municipal do Fundão, para o
estabelecimento das condições e definir os termos da parceria para a execução da Obra de
Aproveitamento Hidroagrícola da Gardunha Sul

—

Bloco da Matateca através da construção de barragem,

redes de rega, rede viária e drenagem, cuja área a beneficiar é de cerca de 1.982,50 ha, cuja candidatura
será apresentada ao Programa Nacional de Regadios (PNRegadios).
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato de parceria.
8.4. Farmácias no Município. Proposta de Escalas de Turnos Ano Civil 2020
—

Pelo Senhor Presidente foi presente uma comunicação eletrónica proveniente dos Serviços
Farmacêuticos

—

Gabinete de Farmácia e do Medicamento ARSC, datada de 01/10/2019, anexando, para

aprovação, a proposta de escala de turnos das farmácias do Município, para entrar em vigor a partir do dia
1 de janeiro de 2020, nos termos e em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.° 53/2007, de 8 de
março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 7/2011, de 10 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.°
172/2012, de 1 de agosto, e no artigo 3°, n.° 1 da Portaria n.° 277/2072, de 12 de setembro.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável á proposta de escala de turnos
das farmácias do Município, para entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2020, apresentada pelos
Serviços Farmacêuticos Gabinete de Farmácia e do Medicamento ARSC.
—

Ponto

9— DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 17/10/2019:
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Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 32.710.881,04
€ 7.446,62

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

Não houve pedidos de intervenções do público assistente, 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 Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas
e 45 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a secretariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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