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REUNIÃO ORDINÁRIA —20 DEZEMBRO 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°34
Aos vinte dias do mês de dezembro 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 cumprimentou todos os presentes e, conforme estipulado no artigo 52.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, deu início ao período antes da ordem do dia.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: rBom dia Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Dr. Alveirinho e Funcionário. Senhor Jornalista. Atendendo à data em que estamos,
queria desejar a todos, e às respetivas famílias, um Feliz e Santo Natal. Posto isto, também queria
assinalar aqui a data de hoje, em que estamos perante o Dia Internacional da Solidariedade Humana.
Acho que é uma data importante que deve ser assinalada e, em função disso, estive a fazer uma ‘procura’
no site da Câmara, sobre as atividades de ação social que a Câmara Municipal desenvolve
obviamente e importantes

—

—

tem várias,

e deparei-me com as seguintes: habitação social; hortas sociais; o programa

de comparticipação de medicamentos; a rede social, que passa pela rede dos lares, entre outras
instituições; a USALBI, que faz agora uma década de existência e que desenvolve atividades em diversas
freguesias, para além de Castelo Branco, segundo o que está no site, em seis freguesias
já são mais; várias parcerias, como a Amato Lusitano

—

—

eu penso que

Associação de Desenvolvimento, a Associação

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), a Cáritas Interparoquial de
Castelo Branco, a Casa de Infância e Juventude (CIJE), Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a
Associação Educar Reabilitar Incluir Diferenças (ERID); e, por fim, as tarifas sociais que são descontos
aplicados às pessoas. Todas elas são medidas importantes, como tinha dito, no nosso entender devem-se
manter, algumas delas até é possível melhorar, no entanto, pretendo aqui apresentar algumas medidas,
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que no meu entender, também acho que devem ser tidas como boas, por isso vou passar a enumerá-las.
A primeira, passa por um programa de apoio à vacinação infantil. Este apoio é de cariz financeiro, a
famílias mais carenciadas, na aquisição de vacinas que não estão no plano. Outra medida, é uma ideia
que passa por um banco solidário que consiste na recolha de bens
brinquedos, livros, material escolar, entre outras coisas

—,

—

mobiliário, eletrodomésticos,

que podem ser doados por particulares ou

empresas e podem ser distribuídos a pessoas carenciadas ou a instituições particulares de solidariedade
social (IPSS) do nosso concelho e até pode ser uma medida que pode ser feita através do Centro de
Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castelo Branco (CCD)

—

não sei se ela já existe. Outra

medida, consiste na parte dentária, podemos dar-lhe vários nomes, ‘Castelo Banco a Sorrir’, é um que eu
tenho aqui, que se divide em três componentes: assistência dentária às populações carenciadas, tendo em
vista a contribuição para a sua reinserção social e a empregabilidade, que acho que é muito importante; a
prevenção, educação e promoção da saúde oral de crianças, nas escolas de primeiro ciclo e a intervenção
médico-dentária para populações idosas. Outra medida, que eu queria apresentar era a criação de três
cartões: um cartão ‘Kid’ ou criança, como queiram chamar-lhe, um cartão sénior e um cartão família. O
primeiro, dirigido a crianças até aos onze anos, o segundo, para pessoas com idade superior a sessenta e
cinco anos e o terceiro, para famílias compostas por mais de cinco elementos, todos residentes no nosso
concelho, todos eles emitidos gratuitamente pela nossa Câmara Municipal e os titulares deste cartão iriam
beneficiar de descontos em equipamentos de serviços municipais ou de protocolos e parcerias feitas pela
autarquia. Outra sugestão que tenho aqui para apresentar era criar vários protocolos com o Instituto
Politécnico de Castelo Branco (IPCB) e, porque não, com os Agrupamentos de Escolas, para serem
criadas várias formações de informática e de inglês a pessoas que estejam interessadas, obviamente, com
um regulamento com pré-requisitos, de forma gratuita, porque acho que tanto o inglês como a informática,
para entrar no mundo do trabalho, são extremamente importantes. Outra sugestão, passa por um serviço
de reparações para apoiar a população idosa, carenciada, dependente do nosso concelho e que consiste
em fazer pequenas reparações ao domicílio, de eletricidade, de canalização, de carpintaria ao nível de
janelas e da mudança de vidros, de pôr silicone na parte dos sanitários, reparações de televisões, acho
que este serviço era bastante importante. A última sugestão que eu tinha aqui é criar visitas às nossas
freguesias rurais todos os fins de semana, apoiadas pelas juntas de freguesia, para os residentes da
nossa cidade porque, se calhar, muitos deles não conhecem as nossas freguesias. Estes roteiros ficavam
à responsabilidade do presidente de cada freguesia, para mostrar os pontos de interesse das mesmas.
Fazíamos aqui circulação de pessoas, de bens e de serviços. Terminando, queria desejar novamente, a
todos os presentes, um Santo e Feliz Natal. Obrigado.”
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O Senhor Více-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: “Bom dia Senhor Presidente. Bom dia
Senhoras Vereadoras. Bom dia Senhores Vereadores. Bom dia Senhor Diretor de Departamento e
Funcionário. Bom dia Senhor Jornalista Júlio Cruz. Reiterando, também, os votos de Boas Festas para
todos, eu quero, hoje, trazer aqui, os seguintes temas. Em nove de dezembro de 2019, apresentaram-se
nos quatro Agrupamentos de Escolas do nosso concelho, vinte assistentes operacionais. Um problema a
nível nacional e o Município de Castelo Branco, com esta medida, resolve esta situação. A par do Plano
Municipal para a Educação para a Sustentabilidade Ambiental, por quatro anos, que se iniciou neste ano
letivo, o investimento na recuperação de vários estabelecimentos com intervenção, no âmbito da
requalificação, proporcionando melhores condições a toda a comunidade escolar, sem esquecer a Fábrica
do Jovem Empreendedor, que já é um êxito pelas dinâmicas e inovação que tem proporcionado, como
sejam, aos prémios a nível nacional e internacional, e que é um processo que está a implementar-se e a
congregar muitos jovens e com o interesse, também, desses mesmos jovens. A comemoração do Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência, no dia três de dezembro, no Cine-Teatro Avenida, com a
participação de todas as IPSS’s da área social de apoio às pessoas portadoras de deficiência, como
sejam, por exemplo, a ERID, a APPACDM e, também, a Associação de Apoio à Criança e a interligação
com os quatro Agrupamentos de Escolas da nossa cidade. Foi, também, um momento alto, em que as
várias atividades apresentadas, tendo como base o respeito, a igualdade, a tolerância, a integração, a
inclusão e, obviamente, a solidariedade. São objetivos que devem estar e estão sempre presentes na
nossa comunidade. São alguns exemplos de ações, de atividades, de política evidenciada e centralizada
nas pessoas através do investimento na educação e na área social, em que, diariamente, em
permanência, a Câmara Municipal, sob a devida orientação do seu Presidente, Dr. Luís Correia,
proporciona a toda a comunidade albicastrense, sendo assim um exemplo, eu diria mesmo, um referencial
para o interior do país, na educação e na área social, entre outras. Este é o caminho que o Executivo se
orgulha e, com motivação, continua a percorrer. Em resposta ao Senhor Vereador Hugo Lopes...
Aceitamos todas as ideias, mas algumas delas já têm resposta e já estão a ser feitas. Em relação à
habitação social, nós temos dois programas: o Habitar Solidário e o Habitar Castelo Branco. No conjunto
estamos a falar à volta de um milhão de euros, evidentemente, já estão a ser desenvolvidos, já está a ser
implementados e a ser procurados pelas pessoas que reúnem os requisitos que estão mencionados em
Diário da República e que são transparentes e concretos. Depois, em relação aos vários programas, se
• alguns são da parte da área da saúde e esses têm a ver com a Unidade Local de Saúde (ULS), outros já
existem, como por exemplo o Banco Solidário, através de uma IPSS da nossa cidade, que tem,
precisamente, esses apoios. Quero-lhe dizer que nós somos o único concelho, a nível nacional, que tem
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um serviço recente que substituiu a Rede Local de Intervenção Social. Chama-se Serviço de Atendimento
e Acompanhamento Social (SAAS) e está a ser desenvolvido com muita discrição em todo o concelho e
que é a base de apoio de todos os autarcas do nosso concelho. Dos oito propostos a nível nacional, o
único que foi aprovado, foi o de Castelo Branco. Estamos a falar de cinco técnicos, sendo um deles
psicólogo e os outros assistentes sociais. Temos ainda outras situações na área social... Não nos
podemos esquecer que Castelo Branco tem uma cobertura a nível muito acima da média, de cento e
quarenta e um por cento, o que viabiliza, por vezes, a procura de mais respostas no âmbito do Programa
de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais
(PROCOOP) para as instituições, face à nossa cobertura, a nível nacional, estar acima da média, As
instituições estão muito presentes na nossa comunidade e têm sido a âncora de todas as pessoas, sejam
elas crianças e jovens. Evidentemente, este é um trabalho que não está todo feito, há muita coisa a fazer e
é, neste aspeto que, a Câmara Municipal, em pronta e devida articulação com as instituições, está a fazer
esse caminho. No entanto, como lhe disse, algumas coisas de que falou são da área da saúde, só refiro
que na área da saúde oral existe um gabinete implementado e que está a funcionar na ULS de Castelo
Branco e que proporciona todas esses serviços à nossa população. Era isto que eu queria dizer, Senhor
Presidente.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia para todos vocês. Eu também
aproveito a circunstância para, obviamente, em primeiro lugar dirigir-me ao Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara e aos Ex.mos Senhores Vereadores. Ex.mo Senhor Dr. Alveirinho, Funcionário da Câmara
Municipal e um cumprimento também muito especial ao José Júlio que já é uma presença mais do que
habitual nas nossas reuniões. Dizia eu que, nesta circunstância, aproveito também para desejar a todos
vocês um Santo e Feliz Natal e também fazer votos de um Próspero Ano 2020. E, nas pessoas do Dr.
Alveirinho e do Paulo

—

e ele vai-me permitir este tratamento, porque é assim que eu o faço no dia-a-dia,

aproveito, também, nas pessoas deles, para fazer um voto de Boas Festas a todos os funcionários da
Câmara Municipal e às suas respetivas famílias. Ainda, também, como nota prévia, eu gostava de felicitar
e congratular-me em simultâneo, mas sobretudo felicitar a paróquia, a diocese e a própria cidade pelo
facto de esta mesma semana termos tido conhecimento de que a Sé Catedral de Castelo Branco foi
reconhecida como um Monumento Nacional. Portanto, este é de facto um momento importante para estas
instituições, para todos nós que vivemos na cidade, no concelho... Vermos o nosso património histórico
ser reconhecido em termos nacionais. Ficam aqui, também, as nossas felicitações. Dito isto, eu tinha
pensado, como tema da minha intervenção, mais de fundo, para esta reunião pública, já a uns dias a esta
parte, a questão do número de crianças do nosso concelho, do número de alunos do ensino básico e
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secundário, porque é um tema que eu tenho trazido em anos anteriores e, nem a propósito, ontem ao ver
as capas dos jornais de âmbito nacional, eu dava-me conta de que o Jornal de Notícias fazia capa,
puxando com destaque, o problema da natalidade em Portugal, sendo que desta vez até com boas
notícias para o país, porque anunciava que, pelo segundo ano consecutivo, tinham nascido mais crianças
em Portugal, neste caso concreto, em 2019, mais duzentos e trinta bebés do que nos onze primeiros
meses de 2018. Mas, depois, no seguimento dessa ‘capa’, também se podia ler que os distritos como
Castelo Branco, que aparecia em primeiro lugar seguido de Portalegre, os distritos do interior continuavam
a registar quebras muito acentuadas. Eu tenho comigo alguns dados que eu recolhi na Pordata (Base de
Dados Portugal Contemporâneo) e, portanto, são dados oficiais e têm a ver com o número de alunos do
ensino básico e secundário do nosso concelho. Fui comparar o ano 2017 com o ano 2018
disponíveis ainda há relativamente pouco tempo

—

—

eles estão

e, Castelo Branco, infelizmente... E não estou a

apoucar, eu insisto sempre... Porque não é apoucar Castelo Branco fazer menção a isto, é identificar um
problema sério que temos... Castelo Branco aparece-nos, nesta comparação com os oito concelhos
capitais do interior do país, em terceiro lugar, com uma descida de quatro ponto um por cento,
relativamente a 2017... Ou seja, em 2017, frequentavam as nossas escolas no concelho seis mil
seiscentos e sessenta e seis aluno e, em 2018, tivemos menos um número significativo de alunos, seis mil
trezentos e noventa e cinco. Há aqui também um outro dado que acho que é relevante registar... Se é
verdade que nós temos aqui alguns concelhos com quedas acentuadas... Porque de facto há dois
concelhos capitais de distrito que ficam acima de nós... Mas, também se verifica
sinais de esperança

—

—

e daí haver já alguns

que há, em contrapartida, outras capitais do interior do país onde se regista já uma

tendência em sentido contrário, isto é, uma tendência de crescimento. Eu estou a falar no caso concreto
de Évora, que passou de oito mil quinhentos e oitenta e nove alunos, para oito mil setecentos e sessenta e
sete, com um crescimento de dois por cento e, no caso de Vila Real, onde essa subida foi mais acentuada,
foi de três ponto nove porcento. Bem, dir-me-ão: então e o pré-escolar...? Pois, no que diz respeito ao préescolar, Castelo Branco também perdeu alunos... Eu também tenho aqui os dados que vêm na Pordata,
são aqueles que estão disponíveis, em 2017, nós tínhamos a frequentar o nosso pré-escolar, mil cento e
sessenta e sete alunos e, em 2018, mil cento e quarenta e um alunos. Eu diria que, isto é que é o
essencial, o despovoamento do nosso território e a falta de emprego qualificado, são os dois maiores
problemas do nosso concelho, sendo que, uma coisa também está intimamente associada à outra e, não
resolvendo uma, não resolvemos, seguramente, a outra. De alguma forma, isto vem ao encontro daquilo
que nós temos vindo a falar com alguma frequência, não no sentido de diminuir Castelo Branco, insisto,
mas, no nosso ponto de vista, faltam medidas do Governo Central... Sendo que já foi anunciado que, para
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2020, de acordo com o Orçamento de Estado, haverá alguns incentivos por via do IRS, de acordo,
obviamente, com a fonte governamental, que irá abranger cerca de cento e trinta e cinco mil famílias...
Mas, dizia eu, tem que haver aqui uma combinação de medidas de âmbito estrutural, governamental, mas
existem alguns instrumentos que estão ao dispor de alguns municípios. No caso concreto, nós insistimos,
não é teimosia nossa, os números têm-nos vindo a dar razão, nós insistimos em duas ou três medidas que
temos apregoado, temos falado nelas, não sei se resolveria o problema, provavelmente não o resolveria
na sua totalidade, mas uma coisa eu estou certo: que iriam diminuir, seguramente, este problema, disso
não tenho a mais pequena dúvida. Nós insistimos que havia a possibilidade de atribuir um subsídio de mil
euros anuais a todas as crianças dos zero aos três anos... Se eu levar em linha de conta que no concelho
de Castelo Branco nascem, em média, cerca de quinhentas crianças, nós estamos a falar em valores na
casa do um milhão e quinhentos mil euros... Este não era um gasto, Senhor Presidente, isto era um
investimento para o futuro, porque estes mil euros iriam dar, seguramente, um alento, um contributo, uma
ajuda, muito importante aos jovens casais que estão no início das suas vidas e onde as dificuldades de
ordem mais económica e financeira são mais notórias e evidentes. Eu acho que era um sinal que o
Município dava, no sentido de contrariar este movimento, que é já estrutural, de descida contínua, nos
últimos anos, da nossa população e, em particular, da nossa população juvenil escolar. Também me
parece, que ao atribuir este subsídio de mil euros por criança, poderia gerar-se aqui um ciclo virtuoso se
levarmos em linha de conta que na atribuição desses dinheiros houvesse a obrigatoriedade de esse gasto
ser feito no nosso comércio local e isso poderia alavancar a nossa atividade comercial e poderia gerar este
mesmo ciclo virtuoso. Eu olho para o Senhor Vereador Jorge Pio, ele vai negando com a cabeça como se
isto fosse inventar a roda... Muitos concelhos por este país fora já têm medidas que vão neste mesmo
sentido e, a verdade, é que estão a fazer a sua ‘quota parte’, aquilo que é da responsabilidade deles e,
seguramente, nalguns casos, até com resultados bem positivos. Finalmente, também me parece que a
despesa não é significativa, de todo, o Município tem condições para poder oferecer refeições às crianças
que frequentam o ensino pré-escolar. São duas medidas que nós apresentamos para tentar diminuir,
esbater, porque não... Nós estamos seguros de que são necessárias medidas mais de fundo, no sentido
de evitar o maior problema do nosso território que é o despovoamento. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhor Diretor de Departamento e Funcionário da Câmara Municipal.
Senhor Jornalista. Gostaria de fazer, também, uma pequena intervenção no seguimento das palavras do
Senhor Vereador Carlos Almeida. Também ficamos satisfeitos com o facto de a Sé Catedral de Castelo
Branco ter sido elevada a Monumento Nacional... É uma mais-valia para a nossa cidade, também naquilo
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que é a perspetiva de valorizar o nosso património e, com certeza, que a intervenção que a Câmara
Municipal fez em devido tempo no sentido de melhorar substancialmente a iluminação e outros aspetos
relevantes no edifício, obviamente também contribuíram, para que a Sé tivesse este prémio, digamos,
entre aspas. Relativamente ao tema que o Senhor Vereador Carlos Almeida trouxe, também, aqui à ordem
do dia... A questão da natalidade preocupa-nos, no entanto, estes dados a que se refere dizem respeito
ao distrito, o que às vezes não permite uma análise tão fina...
O Senhor Vereador Carlos Almeida discordou com a afirmação do Senhor Vereador Jorge Pio e
disse algumas palavras que não ficaram gravadas.
O Senhor Vereador Jorge Carrega Pio continuou: “Não, desculpe, os dados da natalidade são por
distrito e não permitem uma análise tão fina como poderia dar aqui a entender e, como tal, é preciso ter
algum cuidado com qual é que é o universo de que estamos a falar... A questão dos alunos é uma que
nos preocupa

—

fico aqui com algumas dúvidas relativamente aos dados do pré-escolar

—,

mas há aqui

algo que nos separa... E eu, muitas vezes, fico a pensar que partido político é que está desse lado, porque
fico aqui um pouco confundido com as medidas que fazem, às vezes, pensar outras questões que eu
realmente não pensei que pudessem ser ouvidas aqui, pelo menos do lado do PSD... Mas, efetivamente,
a Câmara Municipal tem optado por uma estratégia substancialmente diferente, uma estratégia mais
estrutural que, de certa forma, garante a Castelo Branco algo mais sólido, que tem a ver com a perspetiva
de termos uma cidade que tem grande qualidade de vida e, como tal, é atrativa para as pessoas viverem e
constituírem família... Temos também a estratégia de um forte investimento nos equipamentos
relacionados com a educação, que tem muito boas condições e que, de certa forma, permite fazer
descansar os pais e os encarregados de educação, no sentido de que, tendo aqui um filho, ele tem
condições para viver e estudar... Temos, ainda, todo um ‘ecossistema’ empreendedor e de captação de
investimento, no sentido das pessoas poderem fixar-se e serem atraídas... Enfim, é uma perspetiva
diferente que nos faz diferentes. Quando o Senhor Vereador Carlos Almeida traz números aqui à reunião
de Câmara, por norma, nunca são favoráveis a Castelo Branco... Eu aproveitava para fazer referência,
também, a números que eu acho que são uma boa noticia para o nosso concelho... Que têm a ver com o
Anuário dos Municípios Portugueses
Certificados

—

—

um trabalho desenvolvido pela Ordem dos Contabilistas

relativo ao ano 2018 e feito com base na prestação de contas de todas as autarquias

trezentos e oito municípios

—

—

e, já é quase um ‘clássico’, mas a Câmara Municipal de Castelo Branco

continua a apresentar uma posição extremamente relevante nos diferentes rankings que este anuário
contempla... E, apesar de ser já um ‘clássico’, não podemos, de certa forma, desvalorizar... Aliás, temos
de sempre, às vezes, sublinhar que aquilo que se passa em Castelo Branco é, efetivamente, do ponto de
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1

vista da situação financeira da Câmara Munïcipal, uma situação muito boa. A título de pequeno resumo,
porque o documento é bastante extenso, mas no fundo o anuário faz um ranking

—

um conjunto de

critérios, de variáveis que permitem uma pontuação... A Câmara Municipal de Castelo Branco atinge aqui
mil trezentos e cinquenta e cinco pontos, o que faz com que fique em sétimo lugar no ranking global dos
municípios de média dimensão. Era o lugar que ocupávamos em 2017 e em 2016 ocupávamos o nono,
portanto, temos tido aqui um trabalho, de certa forma, de melhoria deste ranking... Obviamente que,
dentro do distrito, entre estes concelhos de média dimensão, estamos em primeiro lugar e, de forma mais
detalhada, em termos de alguns rankings, Castelo Branco é o vigésimo sexto município português, de
todas as dimensões

—

pequenas, médias e grandes

—,

que apresenta maior investimento pago... Há aqui,

claramente, a perspetiva de concretização de investimento.

É o sétimo município português que apresenta

o melhor grau de execução da despesa, relativamente aos compromissos assumidos... Ou seja,

É o sétimo município do país com maior equilíbrio
orçamental... Tem o décimo primeiro lugar do país, de todos os municípios, no índice de liquidez... É o
comprometemos verbas, mas também as executamos.

décimo segundo melhor de todos os municípios portugueses de resultado operacional... Décimo sétimo
lugar, com menor passivo por habitante... Portanto, é um conjunto de indicadores, de âmbito nacional,
muito objetivos, oficiais, que reflete que o Município de Castelo Branco tem contas sólidas, robustas e
responsáveis. Também não deixa de ser um dado curioso
Certificados também exercita

—,

—

um ranking que a Ordem dos Contabilistas

relativamente ao esforço que cada município tem ao aplicar taxas

mínimas... Por exemplo, no IMI... Neste caso, Castelo Branco aparece em trigésimo lugar a nível
nacional, como o município que apresenta maior esforço, quando decide aplicar as taxas mínimas, num
valor de quatro milhões duzentos e quarenta e dois mil euros... Quer dizer que, se aplicássemos a taxa
máxima de IMI, o Município receberia mais quatro milhões duzentos e quarenta e dois mil euros e isto
significa que, quando toma a opção da taxa mínima, são quatro milhões duzentos e quarenta e dois mil
euros que, de certa forma, revertem para os nossos munícipes. Isto é, efetivamente, consequência da boa
gestão e daquilo que são as políticas desenvolvidas pelo Município, que não querem pôr em causa a
situação financeira do Município, mas que refletem que há um grande investimento...

É esta capacidade

de executar, de investir, mas, ao mesmo tempo, continuar a garantir a boa gestão da Câmara Municipal e
isto só se consegue porque há uma estratégia muito bem definida e que, o Senhor Presidente, que lidera
este Executivo, tem muita consciência daquilo que é possível desenvolver sem pôr em causa esta
estabilidade e esta situação. Para terminar, considerando a quadra natalícia, desejar a todos boas festas
em família e desejar, também, que o ano 2020 traga coisas boas, especialmente, saúde que eu acho que
é o que é preciso. Obrigado.”
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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O Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: “Mais uma vez bom dia a todos. Senhor
Presidente. Senhoras Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhor Diretor de Departamento e Senhor
Funcionário, Senhor Jornalista Júlio Cruz. Eu vou reportar aqui duas situações que foram já hoje ditas aqui
pelos Senhores Vereadores da oposição. Uma delas tem a ver com a Sé Catedral de Castelo Branco ter
sido considerada património nacional... Mas, atenção, não podemos escamotear que a Câmara Municipal
de Castelo Branco fez todo um trabalho, quer de investimento, quer da própria candidatura... Isso é uma
verdade evidente, real, concreta... É preciso referir isso... Ás vezes, parece que o Município de Castelo
Branco ‘não foi para aí chamado’... Não é verdade, a Câmara Municipal é que proporcionou isso... Por
mais que custe, é isso... Quanto aos números que apresentou das crianças em pré-escolar, eu só vou
dizer aqui uns números, que são completamente diferentes, por isso é temos de ter muito cuidado e eu
tenho dito isso várias vezes... Portanto, esses números estão errados, eu digo com toda a frontalidade
que estão errados... A Pordata, se calhar, não referiu bem os números... Eu só vou dizer que em cinco
instituições

—

cinco lPSS’s da nossa cidade

—,

estamos a falar de mais mil e cem crianças em pré-

escolar... Como é que pode ser... E não estão aqui metidas as do público... Portanto, isso está errado... É
preciso muito cuidado com os números... É fácil: quatrocentos, mais quatrocentos
outros números a seguir aos quatrocentos

—,

—

nem estou a meter os

só em duas situações são oitocentos... Se referirmos duas

instituições mais pequenas, uma cento e cinquenta e outra cem... Já dá mil e cem crianças... Depois, se
juntarmos os números do público

—

são bastantes ainda

—‘

são muito mais... Por qualquer motivo, já na

outra vez referi isso, que não estão corretos, não sei qual é a forma... Mas o que é certo é que estão
errados. Aliás é fácil de ver, em concreto, isso não está correto. lemos que ter algum cuidado quando
apresentamos os números, se calhar, é uma sugestão, é só uma questão de perguntarem às instituições
ou às entidades que são parceiros nestas áreas, e elas dar-lhes-ão os números corretos. Era só isto que
eu queria dizer.”
lomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me é permitido, eu gostaria, também, de
fazer uso da palavra porque, no que diz respeito à Pordata, eu estou seguro que ela não terá errado... A
Pordata comparou aquilo que enumerou em 2017... Portanto, 2017, com esse raciocínio, o número mil
cento e sessenta e sete que é referido na Pordata, também estaria, seguramente, errado. Mas isto são os
dados que estão disponíveis na Pordata. Se, eventualmente, quiserem ir por aí, e não me parece que seja
o melhor caminho, que é desmentir a Pordata quanto muito poderá dar-se nota que no pré-escolar, neste
—

momento, no concelho, como em muitos outros concelhos, haverá muitas crianças a frequentar
instituições privadas ao nível do pré-escolar... Disso eu não tenho dúvida... Aqui estão os dados do
público

—

como seguramente também nos outros concelhos
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não estarão cá contabilizados. Estes são os dados oficiais que estão disponíveis na Pordata e, portanto,
não houve filtros, tentativas de engano, é aquilo que lá está, qualquer pessoa tem acesso e pode ver se,
de facto, os números que eu apresentei estão certos ou estão errados. O que nós não podemos é
contabilizar aqui um conjunto de instituições e nos outros concelhos, que estão a ser aqui também
enumerados, não as contabilizar, como é óbvio... E a Pordata terá, seguramente, esse cuidado, porque
não terá nada contra o concelho de Castelo Branco. Dito isto, porque os números falam por si, e quando o
Senhor Vereador Jorge Pio dizia que a política e a estratégia do Município tem sido outra e,
nomeadamente, deu alguns exemplos ao nível do investimento que é feito nos equipamentos, eu diria que
já de algum tempo a esta parte, não é de agora, o paradigma da governação em Castelo Branco deveria
ter mudado, nos já o temos dito, também, de algum tempo a esta parte. O foco, a prioridade, devem ser as
pessoas e, a questão do material, da obra, do betão, em que V. Ex.as continuam a insistir, no nosso ponto
de vista, deveria passar para um segundo plano. E, dizia eu, porque os resultados da vossa opção estão
aí... Os números têm vindo a descer de forma consecutiva. No que diz respeito à questão do Anuário dos
Municípios Portugueses, é verdade, e nós também nos congratulamos que Castelo Branco ocupe um lugar
tão honroso, mas, quer dizer, também vamos ser justos...! Sem querer diminuir a ação deste Executivo, já
no tempo do Senhor Presidente Joaquim Morão, também já o Município de Castelo Branco ocupava
lugares muito honrosos no que diz respeito à questão do Anuário dos Municípios Portugueses. Nós
também temos dado conta, nalgumas intervenções, que o Município regista contas sólidas e
congratulamo-nos com isso, mas, de facto, temos prioridades, temos visões, temos perspetivas diferentes.
No nosso entendimento já devia ter chegado o momento de dar prioridade às pessoas... E, dar prioridade
às pessoas seria tomar algumas medidas que hoje aqui foram enumeradas. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente, se me permite, só duas
ou três observações. Efetivamente, quando falamos de números temos que ter muito cuidado, porque o
Senhor Vereador Carlos Almeida não pode vir aqui dizer, numa fase inicial, que os números do pré-escolar
são de uma forma...! Depois, ao meio dessa observação, ou depois de confrontado com esses números,
percebe que, se calhar, os números da Pordata só têm o ensino público... Mas, depois, diz que é igual
noutros concelhos, mas não sabe quanto é que há do privado, nos outros concelhos...! É preciso ter
algum cuidado relativamente a essa matéria. Quanto à observação que faz do Anuário dos Municípios
Portugueses, ainda bem que este anuário não foi feito há trinta anos atrás...! Obviamente que o Partido
Socialista tem trazido boas contas a Castelo Branco... E este anuário diz-nos duas coisas: que é uma
situação de estabilidade que, felizmente, já resulta há muito tempo, mas também tem aqui indicadores de
ano...! No ano 2018, o Município de Castelo Branco é daqueles que mais investe... Está
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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compartimentado, entre 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, Castelo Branco está com grande
investimento e com grande capacidade de execução...! Isto vem do Partido Socialista já de há muito
tempo, mas também vem deste Executivo que, ano após ano, continua a demonstrar uma grande
capacidade de execução...! E, digo-lhe uma coisa, Senhor Vereador Carlos Almeida: dizer que não
governamos ou que não executamos para as pessoas? Com tanta dinâmica que a Câmara Municipal tem
tido! Obviamente, com muita obra que, de certa forma, vem dinamizar e em favor das pessoas...! Não
pode estar a afirmar que nós não estamos a fazer para as pessoas...! Quando nós dizemos que
governamos para as pessoas, não podemos estar a dizer que ‘damos mil euros’ à pessoa...! Não é assim
que nós pensamos...! O que nós pensamos é que temos capacidade financeira para investir, para criar
dinâmicas em favor das pessoas, obviamente.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Se já quase todos falaram segundas e
terceiras vezes, também posso ter a oportunidade. Respondendo ao Senhor Vice-Presidente, em relação
à habitação social, eu tinha dito que a habitação social tinha aparecido no site da Câmara, como medida
sendo da autarquia, não a apresentei eu, como sugestão de medida, ao contrário daquilo que tinha dito.
Queria fazer essa ressalva... Estava a dizer aí uma coisa que não tinha sido verdade. Como tinha dito,
não está tudo feito

—

pegando aí nas suas palavras

—,

é verdade, por isso eu que eu trouxe estas

sugestões. Se quiser tomá-las como boas, pode tomar, se não quiser, isso já não fica ao meu critério. Indo
ao encontro dos dados do Senhor Vereador Jorge Pio que, tem sido habitual, fica sempre para segundas e
terceiras intervenções, depois das nossas

—

também, como é habitual, a primeira é sempre a minha

—‘

para contrapor as intervenções dos Vereadores do PSD... Os nossos dados nunca são verdade: eu já aqui
falei de dados de despovoamento que trouxe do Diário da República, que não eram verdade; já trouxe
aqui dados de desemprego, do Instituto Nacional de Emprego, que não eram verdade; já trouxe dados
sobre a população ativa, da Pordata, que não eram verdade. Mas é curioso, por exemplo, da população
ativa: foi falado na última reunião do Executivo que temos falta de população ativa, mais uma vez vem aqui
um ponto na ordem de trabalho a dizer que vai haver prorrogação de prazos das obras, por falta de mãode-obra...! Mas, na última reunião, foi dito pelo Senhor Vereador Jorge Pio, que não há falta de mão-deobra em Castelo Branco...!
O Senhor Presidente Luís Correia: “Desculpe, Senhor Vereador, deixe-me só corrigir esse aspeto
que é frequente na sua parte: não ponha na boca das outras pessoas aquilo que as pessoas não
disseram. O Senhor Vereador faz a sua intervenção, aquilo que tiver a dizer, tem a liberdade de o dizer,
agora, não diga aquilo que os outros disseram ou deixaram de dizer porque é uma questão, também, de
respeito pelas pessoas.”
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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O Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Eu não estou a deixar de ser respeitoso com o Senhor
Vereador Jorge Pio...

O Senhor Presidente Luís Correia: “O Senhor Vereador Jorge Pio, na reunião passada, não disse,
sequer, isso... Aliás, é sabido, por todos nós, que há falta de mão-de-obra em Castelo Branco, como
existe por todo o país.”

O Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Não foi isso que foi dito na última reunião, Senhor
Presidente.”

O Senhor Presidente Luís Correia: “Desculpe. Foi isso que o Senhor Vereador disse e, portanto, o
Senhor, não ponha na boca dos outros... Porque não lhe compete a si pôr na boca dos outros. O Senhor
Vereador faz a sua intervenção, fala, mas por favor, não ponha na boca dos outros aquilo que foi dito ou
deixou de ser dito.”

O Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Senhor Presidente, peço imensas desculpas... O Senhor
Presidente não interrompeu nenhuma intervenção e interrompe a minha... Também meteu na minha boca
coisas que eu também não tinha dito, em reuniões passadas... Também não o interrompi, por isso
agradeço que também não interrompa a minha intervenção... A seguir, tem todo o direito a intervir e dizer
aquilo que quiser... Eu estou a dizer aquilo que pretendo dizer. E estou a dizer aquilo que aconteceu na
última reunião pública... Se o Senhor Vereador Jorge Pio quiser intervir, a seguir tem todo o direito a fazê-lo.
Obrigado.”
O Senhor Presidente Luís Correia: “Fazendo um resumo daquilo que foi discutido hoje nesta reunião
de Câmara, quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar. Já estamos habituados a que sejam colocados aqui
alguns números completamente descontextualizados, aproveitando-os para chegar às conclusões que se
entende. Escusa de vir com números que estão descontextualizados e que não permitem chegar às
conclusões onde se quer chegar. O problema da natalidade é um problema a nível nacional. Quando se
apresenta uma comparação de um ano para o outro
curso superior

—

—

e isso é, no mínimo, para quem tenha tirado um

esquecem-se comparações anteriores em termos de evolução. Ora, não podemos

concluir um resultado quando se faz uma mera comparação de um ano para o outro. Por exemplo, numa
evolução de cinco anos podem ter havido, nos anos anteriores, uma redução drástica que permite uma
subida no ano seguinte... Estou a falar de factos genéricos, só para dizer que números
descontextualizados partem logo por errar, em termos científicos ou minímamente em termos de raciocínio
lógico e matemático. O que é verdade é que ainda agora percebemos que há aqui números, por exemplo
daquilo que aqui foi falado pelo Senhor Vice-Presidente, de entidades particulares que provavelmente
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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demonstram logo que ultrapassam os números que foram falados, em valor absoluto. Agora, o que é
errado, de todo, é partir de determinados números, como se esses números evidenciassem totalmente
aquilo que se está a discutir, quando não evidenciam, nem podem evidenciar, dada a forma como aqui são
apresentados. O que é verdade é que, ao nível da educação, este concelho tem feito um esforço e uma
intervenção muito forte e diferenciada, relativamente àquilo que se passa a nível nacional. Basta ver aquilo
que estamos a concretizar, por exemplo, na requalificação das nossas escolas... Que estamos a ir à frente
de todos a dotar as nossas escolas com as condições todas... Aliás, vejo aqui uma intervenção da parte
dos Senhores Vereadores do PSD, que demonstra é um total desconhecimento daquilo que se passa no
concelho...! Porque, aquilo que é apresentado, como política social, o trabalho na área social, feitos por
esta Câmara Municipal, vai muito além daquilo que foi o trabalho aqui evidenciado. E, depois, vem-se com
medidas, permitam-me: cartões de família para obter descontos em equipamentos...?! Mas ainda não
perceberam que nós colocamos os preços dos nossos equipamentos com valores diferenciados a
determinados públicos e ao mais baixo preço possível...?! Que essa tem sido a nossa política evidenciada
ao longo dos anos...?! Não se vê que ainda agora o Senhor Vereador Jorge Pio aquilo que é a evidência
de um imposto que a Câmara Municipal podia estar a cobrar e podia estar a aumentar receitas e que é a
trigésima, entre trezentos e oito municípios que existem em Portugal, que perde mais e deixa nos bolsos
dos munícipes esse imposto...?!

É só a trigésima em trezentos e oito, quando há muitos mais municípios

de maior dimensão e em regiões que não são tão difíceis coma a nossa, em termos de gestão. Depois,
vem-se falar em visitas às freguesias rurais...?! Desculpem-me lá, mas isto é uma medida tão redutora e
esquece-se aqui aquilo que nós temos estado a fazer ao nível das nossas freguesias mais rurais. Ainda
ontem tivemos aqui uma reunião lembrei-me disso, precisamente, porque é a sua freguesia (referindo-se
—

ao Senhor Vereador Hugo Lopes)

—

para planear, já, o Ultra Trail da Gardunha, uma forma de levar as

pessoas às freguesias... Não é, meramente, fazer visitas às freguesias como assistencialista, nós estamos
a fazer uma intervenção muito grande nas nossas freguesias rurais, em ações imateriais e ações materiais
que estamos a concretizar. Uma coisa ímpar e comparem com quem quiserem. Essa é que é a verdadeira
política de intervenção ao nível da coesão territorial, a olhar para a freguesia. Posso dar-lhe o exemplo da
sua freguesia, Senhor Vereador. Quer dizer, naquela freguesia estamos a investir, só em duas obras,
cerca de um milhão de euros. E mais, estamos a investir, depois, em ações imateriais em quantidade, para
dinamizar toda aquela população e, aquilo que se está a verificar é que, não há muitos anos haviam casas
a vender e hoje, sabe que qualquer casa que seja lá posta à venda é vendida mediatamente? Isso é
aquilo que pode verificar, aquilo que estamos a fazer.

É só um dos exemplos do muito que estamos a

fazer pelas nossas freguesias rurais. E mais, o Senhor que tem a sua freguesia no limite do concelho,
Ata n.° 34/201 9, de 20 de Dezembro
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compare com aquilo que tem à volta e vai ver a diferença. Estamos completamente à vontade, até neste
aspeto, pata falar naquilo que tem sido a nossa política de intervenção nas freguesias rurais. Quando,
depois de um investimento tão grande que esta Câmara Municipal está a fazer nas freguesias rurais, se
vem propor fazer visitas às freguesias e, ainda por cima, serem as juntas de freguesia a suportar esse
investimento, quando todos nós sabemos a dificuldade que existe nas juntas de freguesia... Não, nós não
fazemos visitas às freguesias numa perspetiva assistencialista, nós fazemos uma verdadeira política de
coesão do território do concelho no seu todo. Porque nós estamos a fazer grandes investimentos, estamos
a aumentar o investimento naquilo que são as ações imateriais de promoção do nosso concelho, para não
falar das obras... E, parto daqui, para dizer o seguinte: é que, dizerem que continuamos a centrar a nossa
política no betão, até se esquecem que nós, neste momento, levámos a Universidade Sénior Albicastrense
a todo as freguesias... Esse é outro exemplo daquilo que se está a passar na sua freguesia (referindo-se
ao Senhor Vereador Hugo Lopes)... A alegria e a felicidade das pessoas que nós estamos a proporcionar
diretamente através de uma política direcionada para as pessoas. O Senhor Vereador não encontra este
investimento que nós estamos a fazer. Já o disse em diversos discursos, por onde tenho passado, que
este investimento que estamos a fazer na Universidade Sénior Albicastrense em todas as freguesias, é a
maior obra que esta Câmara está a fazer, porque estamos a chegar e a proporcionar a felicidade às
pessoas diretamente. Essa é que é a política virada para as pessoas. Quando chegarmos ao final do ano
e apresentarmos as contas e vierem dizer que as despesas correntes subiram, isso representa,
efetivamente, que nós temos estado a fazer uma mudança naquilo que é o paradigma da gestão desta
Câmara, que é investir, também, no imaterial. É esse o reforço desse investimento que nós estamos a
fazer, que se vai verificar e que já se verifica, ao longo dos anos. Mas mesmo assim, o que podemos dizer
é que, apesar desse aumento no imaterial, continuamos a ter os melhores investimentos materiais.
Proporcionar esse tipo de investimento, fazemos investimentos, ao mesmo tempo, para o futuro do
concelho. Essa é que é a realidade que custa. Mas permitam-me ainda aqui dois ou três reparos. O foco
do betão há muito que deixou de existir, mesmo antes de eu ser Presidente, quando nós começamos a
mudar isso há muito tempo. Mas, evidentemente, nunca deixamos de fazer as obras e os investimentos
necessários, porque nós sabemos gerir e aquilo que demonstram as contas do ranking é, precisamente, a
boa gestão da Câmara Municipal. Outros, ou fizeram investimentos materiais, ou fizeram despesas
correntes e empenharam o futuro do seu município. Nós não. Nós conseguimos seguir uma política
coerente de intervenção e, ao mesmo tempo, conseguir fazer a boa gestão da Câmara Municipal.
Podemos sempre inventar medidas, mas a medida de distribuição do IRS, vão ver quantos municípios
disponibilizaram o IRS e o que é que cresceram...? Muitos não resolveram, por aí, o problema. Vão ver os
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exemplos todos que existem no país e verão que não foi essa medida que inverteu a natalidade nos
concelhos que adotaram essa medida. Essa é que é a realidade que aqui se põe. Quando me põem
medidas destas ao nível social...!? Por favor...! Ainda, a Sé Catedral de Castelo Branco ser Monumento
Nacional, felizmente... Permitam-me dizer que foi o investimento da Câmara Municipal que permitiu
termos a Sé requalificada como temos... Outras não o conseguem, porque a Câmara podia separar-se
dessa competência, mas não o fez e interveio, assim como o fez em muitos outros patrimónios
importantes do nosso concelho. Foi graças a esta intervenção que fizemos na Sé que se iniciou o
processo de candidatura a Monumento Nacional através da Direção Regional de Cultura, a partir das
muitas conversas que mantivemos com a diretora anterior

—

e permitam-me aqui dar uma palavra à

Direção Regional de Cultura, devida à sua diretora, Dr.a Celeste Amaro, que teve um papel importante
nesta matéria, que em vésperas de sair falou comigo e a deu-me conta de como estava esta situação ao
1

nível do Ministério da Cultura. Mas nós não ficámos só na Sé... Quantas igrejas pelo nosso concelho e
nas freguesias nós temos requalificado...? E vamos requalificar mais, porque isso significa a manutenção
do nosso património e aqui se demonstra que, quando precisamos de fazer investimento, não se
desvalorize o ‘foco no betão’, pois estamos a fazê-lo em prol da nossa história e do nosso património
histórico. Poderíamos dizer que isso faz parte da nossa competência, mas até aí estamos a chegar...
Ainda ontem comemoramos os quinhentos anos da Igreja da Graça, outro património que foi requalificado
com grande apoio e investimento da Camara Municipal. Comemoramos esse investimento e sentimo-nos
orgulhosos pelo grau de manutenção dessa igreja neste momento e a sua beleza, dada a requalificação a
que foi sujeita, com o apoio da Câmara Municipal. Esta é a realidade e não são dados descontextualizados
que vão desvalorizar a intervenção que a Câmara Municipal tem estado a fazer e não são propostas
destas que vão desvalorizar a intervenção que a Câmara Municipal de Castelo Branco tem feito ao nível
do seu concelho.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Senhor Presidente, se me permite, já que
falou tanto na minha freguesia, queria colocar-lhe aqui algumas questões em relação a ela. A minha
freguesia só foi das freguesias que mais perda de população teve nos últimos anos e é em boa hora que lá
vão promover todas essas medidas. Já que falou tanto na minha freguesia, queria-lhe perguntar: como é
que está o tema da ‘Tapada da Renda’, porque é um tema de que não se fala...? Como é que está a
colónia de férias, porque é uma obra que já tem orçamento desde o ano passado, mas que não se vê
andamento nas obras...? Outro tema é a reflorestação da serra, que se começou a fazer qualquer coisa
ao pé da piscina. Em relação à UTG (Ultra Trail da Gardunha), ainda bem que há essa prova, muito pelo
mérito da Associação do Cansado na organização da mesma, depois da Junta, da Câmara, mas queria
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deixar-lhe aqui, como nota, uma preocupação que houve o ano passado que é nas dormidas dos
participantes. Eu conheço vários, que vêm de fora, porque essa prova é mais para quem vem de fora do
que para quem é de cá, e comparar isso com visitas às freguesias é um pouco estranho... Queria deixarlhe estas perguntas. Obrigado.”

O Senhor Presidente Luís Correia: “É verdade Senhor Vereador.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Vou, também, dar duas ou três notas,
relativamente à sua intervenção e a primeira é de um profundo lamento. Digo isto de forma sentida.

Sempre que são apresentados estudos, ou números e, desses estudos e desses números, sejam
portadores os membros do Partido Socialista, eles são sempre considerados como intocáveis, como
verdadeiros, enfim, são estudos mais do que validados. Quando os números, ou os estudos vêm da parte
da oposição, das duas uma: ou eles estão errados, ou eles estão descontextualizados. Há uma coisa que
eu concordo consigo... Há uma afirmação que foi importante que tenha dito... De facto, quando se
compara ‘de um ano para o outro’
área dos números

—,

—

e não é necessário cursar gestão ou economia relacionadas com a

qualquer pessoa minimamente sensata dirá que, comparara dados ‘de um ano para o

outro’, pode levar-nos a conclusões profundamente erradas. A questão é que nós temos vindo, ao longo
destes anos, a apresentar aqui de forma consecutiva dados, no que diz respeito à perda do número de
alunos. Inclusivamente, até numa reunião pública, eu tive oportunidade de apresentar dados que se
reportavam a anos bastante anteriores... Portanto, o dado não é conjuntural, como se diz em economia ou
em gestão, mas o dado já é estrutural, porque, de facto, há uma diminuição significativa nos últimos anos.
Aí estamos de acordo, O que se faz este ano foi, mais uma vez, chamar a atenção que de ano para ano
há uma perda substantiva que nos preocupa de sobremaneira. Segunda nota: a Pordata é uma referência
nacional. Muitos académicos, tanto quanto eu me tenho dado conta, quando apresentam as suas teses,
alguns trabalhos de investigação, usam a Pordata e o Instituto Nacional de Estatística, exatamente para
fundamentarem muitas das suas conclusões. Pois bem, também aqui, não se resiste à tentação de tentar
descredibilizar esta fonte de informação que é, altamente, credível. A Pordata é uma fonte de informação
muito credível. Obviamente, a Pordata compara o que é comparável. Lá estão os dados do ensino oficial e
nunca ninguém tentou aqui entrar na tentação de dizer outra coisa que não isto. Aliás, permita-me que
ainda volte um pouquinho atrás, eu até tive o cuidado, quando foi da questão da natalidade, de me referir
—

e dos dados que vêm no Jornal de Notícias

—

ao distrito de Castelo Branco. Eu não falei no concelho de

Castelo Branco. Eu tive o cuidado de fazer menção a isso. Depois, eu só me reportei ao concelho, foi
quando falei nos números do ensino básico e do ensino secundário. Dito isto, para terminar e esta é a
terceira nota, Senhor Presidente, quando nós falamos em pessoas, V. Ex.a responde sempre com obras...
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Quando nós falamos em dar apoios às pessoas, V. Ex.a refere investimentos... Quando nós pomos as
pessoas no centro das nossas atenções, V. Ex.a atira sempre com números financeiros para cima da
mesa. Lamentamos. Acho que era um contributo importante que estávamos a dar a Castelo Branco e às
suas gentes. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente Luís Correia: “Senhor Vereador, permita-me agradecer, em primeiro lugar, o

reconhecimento de que, na verdade, os números muitas vezes são descontextualizados e são
apresentados da forma como nós queremos e nos apetece. Mas há outra realidade de que nós temos de
ter consciência, quando tratamos de números e quanto à análise deles. Em primeiro lugar, os números da
Pordata são fiáveis, evidentemente, mas é preciso saber trabalhá-los e muitas vezes não sabemos.
Segundo, atribuir aos números conclusões, causas, tão facilmente, quero dizer-lhe que é um exercício que
também deve ser bem feito e, não o é, com uma mera intervenção. Estamos aqui numa Câmara Municipal
e o que estamos a tratar é de propor políticas, seguir políticas e a única política que aqui hoje propôs foi
uma que já propõe há muito tempo e que eu, na minha intervenção, pude dizer ao Senhor Vereador que a
política que está a propor para o concelho de Castelo Branco não resultou na maioria dos concelhos. Eu
falo em investimentos em material e em imaterial com muito orgulho. Precisamente, essa tem sido a
vantagem da Câmara Municipal de Castelo Branco: fazer o equilíbrio daquilo que é o investimento material
e o investimento imaterial. Como já disse aqui várias vezes nós preocupamo-nos em seguir uma estratégia
e não apenas ter duas ou três bandeiras isso seria muito fácil para nós. Essa tem sido a vantagem deste
—

concelho porque chegamos a todo o lado e intervimos em todas as áreas, seguindo uma verdadeira
estratégia de desenvolvimento para o concelho. Muitas vezes isso não é percetivel às pessoas. Os
Senhores Vereadores têm a responsabilidade de ter essa perceção, porque aquilo que nós aqui
discutimos é a política do concelho. Aquilo que eu disse é que as medidas apresentadas aqui,
enquadradas na dimensão do que nós já estamos a concretizar no concelho, são muito pequeninas. O que
nós estamos a fazer não é procurar ‘medidas bandeira’, mas sim medidas que se integrem nesta
verdadeira estratégia de concretização. Tomarmos ‘medidas bandeira’, como vejo em muitos locais.

É

mais fácil, é percetível, evidentemente, mas o que é verdade é que nós não estamos para aí virados. Nós
queremos concretizar no terreno a nossa estratégia política. Eu dei aqui um exemplo: quando se faz um
cartão família para obtenção de descontos em equipamentos, quando nós já temos os preços mínimos, é
na verdade ter uma medida bandeira, quando nós já estamos a concretizar uma política no concreto.
Portanto, sejamos coerentes naquilo que temos aqui em causa, porque quando se quer atribuir causas
deve-se avaliar todas as questões. Quando se quer atribuir causas e meras responsabilidade a
determinados números, só àquilo que é a ação da Câmara, excluindo outras medidas verdadeiramente
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estruturantes, medidas a nível nacional, medidas de infraestruturas que uns concelhos têm e outros não
têm, toda uma análise que é muito maior e mais profunda e que devia ser feita e qua não devia ficar por
uma intervenção tão simples como aquela que é aqui apresentada. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Não me leve a mal, mas eu vou ter
necessidade de ripostar porque, sinceramente, sinto-me desconsiderado e passo a explicar.
Independentemente da resposta que V. Ex.a me queira dar, eu vou dar por terminado este mesmo
assunto. Eu acho que entramos num momento em que parece que estamos a desconversar, parece que
estamos a baralhar as coisas. Eu falei-lhe aqui em incentivos à natalidade, preocupado com os números
que eu trouxe e V. Ex.a responde, não com a questão dos incentivos à natalidade, mas responde-me com
uma outra medida que nunca aqui, nesta mesma reunião, esteve em discussão, que foi a devolução do
IRS, que tem um outro objetivo, eventualmente terá outros, mas o primeiro será aumentar o poder de
compra. Senhor Presidente, faça favor de me ouvir com atenção e me responder às questões que estão
em cima da mesa. A minha intervenção não teve nada a ver com IRS nem com estudos de outros
municípios, nem se estão a melhorar ou a piorar. O dia que eu trouxer cá a medida do IRS, eu terei o
cuidado de fazer o meu estudo prévio. Hoje, eu falei-lhe foi na questão de incentivos à natalidade.
Portanto, Senhor Presidente, agradeço que, no futuro, quando se fala num assunto, não descontextualize,
não baralhe, não desconverse. Muito obrigado.”

O Senhor Presidente Luís Correia: “Senhor Vereador, ainda bem que fez a intervenção, porque
assim permite-me falar de outra questão que eu me esqueci de falar. Na verdade, eu ainda não vi, como
proposta sua, qualquer medida que possa vir a alterar, efetivamente, a questão da natalidade que é um
problema que temos a nível nacional e que temos, principalmente, em todo o interior. Eu não estou a
desconversar, eu estou a dizer-lhe, no concreto, tudo aquilo que nós estamos a concretizar em Castelo
Branco e a dimensão que não é a dimensão de uma intervenção, meramente, direta e básica, mas que é
—

uma dimensão que vai muito além desse tipo de intervenção

—

estruturante, a pensar no futuro do

concelho que não põe em causa, se quer, o futuro da intervenção que temos conseguido fazer neste
município. E, permita-me voltar às respostas que o Senhor Vereador Hugo fez sobre a sua freguesia, que
eu me estava a esquecer. O Senhor esquece-se das ações de plantação de árvores que temos feito na
Gardunha... A Câmara Municipal de Castelo Branco já teve a capacidade de fazer um projeto para a
intervenção na Colónia de Média Altitude, que já está pronto. Agora, as coisas, como deve saber, para
serem bem geridas, não se fazem de um dia para o outro, há intervenções e aquilo que é prioritário na sua
freguesia está já a ser feito e representa um milhão de euros. Estamos ali a intervir um milhão de euros
numa entrada que condicionava a freguesia há muitos anos e na requalificação do Largo da Igreja que,
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tenho a certeza, transformará a Freguesia de Louriçal do Campo em muito mais atrativa e levará mais
visitantes e mais pessoas, com temos visto, a visitar aquela freguesia.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, conforme estipulado no artigo 53.°
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ArA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 6 de dezembro de 2019
(Ata n.° 33) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2— Contratação Pública
2.1. Propostas de Adjudicação de Procedimentos Concursais, Nomeação de Gestores de
Contratos e Aprovação de Minutas de Contratos
2.1.1. CP E 21612019-1

—

Formalização dos Eixos Cícláveis: Eixos Cicláveis Prioritários da

Mobilidade Urbana da Cidade: Zona Ocidental

—

Lote 1

Pelo Senhor Presidente foram presentes as propostas de adjudicação, nomeação de gestor de contrato,
e minuta de contrato, do procedimento concursal referência CP E 216/2019-1

—

Formalização dos Eixos

Cicláveis: Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana da Cidade: Zona Ocidental
proposto: adjudicar o procedimento concursal à empresa Opsan

—

—

Lote 1. É

Sociedade de Construções, Lda, pelo

valor de € 423.482,48, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
para os efeitos previstos no artigo 76.° do Código dos Contrato Público (CCP); nomear a técnica Sónia
Augusta Pires Jacinto Dias como gestora do respetivo contrato, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do
artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do
Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP; o relatório final,
para os efeitos previstos no artigo 148.° do CCP; e aprovar a minuta de contrato inclusa, para os efeitos
previstos no artigo 98.° do CCP.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar o procedimento concursal referência
CP.E.21 6/2019-1

—

Formalização dos Eixos Cicláveis: Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana da

Cidade: Zona Ocidental

—

Lote 1, à empresa Opsan

—

Sociedade de Construções, Lda, pelo valor de €

423.482,48, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
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conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os
efeitos previstos no artigo 76.° do CCP.
Mais deliberou, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP, nomear a técnica Sónia Augusta Pires Jacinto Dias
como gestora do respetivo contrato, bem como aprovar a minuta do contrato, pata os efeitos previstos no
artigo 98.° do CCP.
Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo contrato.
2.1.2. CP E 21 612019-2 Formalização dos Eixos Cicláveis: Eixos Cicláveis Prioritários da
—

Mobilidade Urbana da Cidade: Zona Ocidental

—

Lote 2

Pelo Senhor Presidente foram presentes as propostas de adjudicação, nomeação de gestor de contrato,
e minuta de contrato, do procedimento concursal referência CP E 216/2019-2

—

Formalização dos Eixos

Cicláveis.’ Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana da Cidade.’ Zona Ocidental

—

Lote 2. É

proposto: adjudicar o procedimento concursal à empresa João de Sousa Baltasar, SA, pelo valor de €
479.713,75, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os
efeitos previstos no artigo 76.° do Código dos Contrato Público (CCP); nomear o técnico Carlos Manuel
Duarte Fernandes como gestor do respetivo contrato, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.°
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° ido artigo i8.° do Decreto-Lei
n.° 197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP; o relatório final, para os
efeitos previstos no artigo i48.° do CCP; e aprovar a minuta de contrato inclusa, para os efeitos previstos
no artigo 98.° do CCP.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar o procedimento concursal referência
CP.E. 216/2019-2— Formalização dos Eixos Cicláveis: Eixos Cicláveis Prioritários da Mobilidade Urbana da

Cidade.’ Zona Ocidental— Lote 2, à empresa João de Sousa Baltasar, SA, pelo valor de €479.713,75, nos
termosda alínea f) do n.° 1 do artigo 33.°da Lei n°75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b)
do n.° 1 do artigo 1 8.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 76.° CCP.
Mais deliberou, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
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para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP, nomear o técnico Carlos Manuel Duarte Fernandes
como gestor do respetivo contrato, bem como aprovar a minuta do contrato, para os efeitos previstos no
artigo 98.° do CCP.
Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo contrato.
Ponto 3 OBRAS MUNICIPAIS
—

3.1. Construção de Edifício Municipal em Cruz de Montalvão. Liberação de Cauções
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6827, de 04/12/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção,
Conservação, Reparação e Melhoramentos de Edifícios Propriedade do Municipal: Construção de Edifício
Municipal em Cruz de Montalvão, adjudicada à empresa Manuel Joaquim Caldeira, Lda. 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 € 27535,77.
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, Conservação, Reparação e Melhoramentos de Edifícios
Propriedade do Municipal: Construção de Edifício Municipal em Cruz de Montalvão, adjudicada à empresa
Manuel Joaquim Caldeira, Lda, no montante total de € 27.535,77.
3.2. Prorrogação de Prazos de Empreitadas
3.2.1. Construção da Pista de Karting
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7078, de 16/12/2019, 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 107/2019, de 11/12/2019, alegando os seguintes motivos:
“Verifica-se atualmente em Portugal uma elevada carência de mão-de-obra especializada, que nos tem
condicionado quer o normal desenvolvimento dos trabalhos de algumas especialidades (carpintarias,
armação de ferro serralharias, impermeabilização...), quer os rendimentos dos trabalhos em curso em
obra. Esta situação tem dificultado o normal desenrolar das tarefas, tendo diminuindo drasticamente o
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rendimento previsto e impossibilitando, uma vez mais, a conclusão da obra, no prazo estipulado. Para
fazer face aos compromissos e prazos estabelecidos a Duafar, continua a tentar ampliar os meios
humanos na obra com trabalhadores qualificados através de novas contratações de modo a reforçar os
seus quadros. Contudo verificou-se 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, tendo-se demonstrado infrutíferas as tentativas de reforçar os
meios em obra como pretendido. 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 14 de março de 2020. Mais se
informa que, com este pedido de Prorrogação de Prazo 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”.
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
Públicas, Lda, pelo período de noventa dias

—

—

Construção Civil e Obras

com término da empreitada a 14 de março de 2020

—,

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, decorrentes da
prorrogação de prazo.
3.2.2. Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7090, de 16/12/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lníraestruturas, propondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada de
Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, pelo período de noventa dias, requerida pela firma
Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, através do oficio 105/201 9, de 10/1 2/201 9, a coberto do

ofício referência LEO6O1/020, de 09/12/2019, da empresa Lowedge Consult

—

Consultoria de Engenharia,

Gestão, Segurança e Prevenção no Trabalho, na qualidade de diretora da fiscalização da empreitada,
alegando os seguintes motivos: “Em referência ao oficio em epigrafe, consideramos que tem existido muita
dificuldade por parte da Entidade Executante em reforçar as equipas com trabalhadores competentes e
especializados, o que tem originado diversos constrangimentos ao normal desenrolar dos trabalhos,
originando atrasos que mesmo com o recurso ao alargamento de horários e dos dias trabalhados não tem
sido possível colmatar. Igualmente, tendo cm conta que a maioria dos trabalhos ainda por executar são em
locais exteriores e sujeitos a intempéries, pelo que a data em que decorrem os mesmos é por diversas
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vezes condicionada pela condição meteorológica da época em que nos encontramos. Face ao exposto, a
fiscalização que dirijo considera que o prazo adicional é justificável e suficiente para a conclusão dos
trabalhos na totalidade e solicita a Vossa Ex.a a aprovação do mesmo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de

Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, pelo período de noventa dias, requerida pela firma
Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, 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, decorrentes da prorrogação de prazo.
Ponto 4— ÁREA DE LocALizAçÃo EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO E ZONA INDUSTRIAL DE ALCAINS
4.1. Venda do Lote 4118119120 da ZIA. David Calaveiras Madeiras Tratadas, Lda. Unidade Fabril
—

de Processamento e Transformação de Madeiras
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7214, de 18/12/2019, do Senhor Vereador Jorge
Carrega Pio, propondo a venda do Lote 4/18/19/20 da Zona Industrial de Alcains (ZIA), com a área de
12.146,00 m2 à empresa David Calaveiras

—

Madeiras Tratadas, Lda, pelo valor de € 121,46 (€ 0,01/m2,

conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 32.° do Regulamento da Área de Localização Empresarial de
Castelo Branco e nas condições previstas no artigo 37.° do mesmo regulamento), para instalação de uma
unidade fabril de processamento e transformação de madeira.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote 4/18/19/20 da Zona
Industrial de Alcains (ZIA), com a área de 12.146,00 m2 à empresa David Calaveiras

—

Madeiras

Tratadas, Lda, pelo valor de € 121,46, para instalação de uma unidade fabril de processamento e
transformação de madeira.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
4.2. Lote M 13. Cometa Desígn

—

Serigrafia, Artes Gráficas & Publicidade, Lda. Autorização de

Compra e Venda entre Particulares e Não Exercício do Direito de Preferência (No
Seguimento de Deliberação da Câmara Municipal de 2211112019, Sob o Ponto 2— Lote 13.
Cometa Design Serigrafia, Artes Gráficas & Publicidade, Lda. Alienação a favor de
—

Equivalenticrucial, Unipessoal Lda, da Ordem de Trabalho)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 23, de 11/12/2019 (n.° de entrada 1 7082, de
16/12/2019) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, sobre a
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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transmissão do Lote M 13 da Rua 6 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB),
requerida por Cometa Design

—

Serigrafia, Artes Gráficas & Publicidade, Lda (autorização de compra e

venda entre particulares e não exercício do direito de preferência). Da informação consta o texto que se
transcreve: “Na sequência de deliberação do executivo municipal, na sua reunião de 22/1 1/201 9, e nos
termos previstos no regulamento da ALECB, foi elaborado o relatório de avaliação, do bem em epígrafe,
pela comissão de avaliação constituída para o efeito. Em tal relatório, que se anexa, a referida Comissão
de avaliação entende que o valor atual do bem, considerando o terreno a 0,01 €/m2, ascende a
300.000,00 € (trezentos mil euros). Neste contexto e para efeitos do disposto nos artigos 37.° conjugado
com o disposto nos artigos 47.° e 48.° do Regulamento da ALE, constata-se não estar a ser valorizado o
terreno em valor superior ao vendido pela CM pelo que, no pressuposto de manutenção do uso, julga-se
de autorizar a venda do bem e prescindir do exercício do direito de preferência”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 47.° do Regulamento da
Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB), aprovar o valor constante do relatório de
avaliação elaborado pela comissão de avaliação constituída para o efeito de transmissão do Lote M 13 da
Rua 6 da ALECB, requerida por Cometa Design

—

Serigrafia, Artes Gráficas & Publicidade, Lda, no

montante de € 300.000,00.
Foi ainda deliberado, nos termos do n.° 2 do artigo 47.° do Regulamento da ALECB, não exercer o
direito de preferência da alienação do bem em causa.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
5.1. Certidões de Compropriedade
5.1.1. Adélia Rosa Gonçalves e Outros. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Adélia Rosa Gonçalves, Francisco
Rosa Antunes e Emília Rosa Gonçalves Antunes Rodrigues, para emissão de “parecer favorável da Câmara
Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 49,
da secção AP, da freguesia de Castelo Branco, a favor de Francisco Rosa Antunes e Emília Rosa
Gonçalves Antunes Rodrigues, 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

Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa
resultaro 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. Jorge Manuel da Fonseca Ferreira Sarafana. Lardosa

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por André Filipe Santiago dos Santos,
representante de Jorge Manuel da Fonseca Ferreira Sarafana, para emissão de “parecer favorável da
Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o
artigo 8, da secção G, da freguesia de Lardosa, a favor de Raphael Marcelino Pierre Silvares Jerónimo e
Laura Amelie Charlotte Cazaban, 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
1

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 constarda mesma queoparecerfavorável emitidosó é válido desde que o negócio não vise
ou dele possa resultaro parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
5.2. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Novembro de 2019

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6869 de 05/12/2019, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês novembro de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 6

—

SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD0S DE CASTELO BRANCO

Contraordenação n.° 2512019. Andreia Carina Antunes Mateus. Aplicação de Coima
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 25/2019, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo

91.0

do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de

Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 12.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
consta a proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Admínistração dos Serviços
Municipalizados, de 18/11/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 25/2019,
contra a arguida Andreia Carina Antunes Mateus, com morada na Quinta do Amieiro de Baixo, Lote 6, n.°
11, r/c esq., 6000-129 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 19
dias do mês de agosto, do corrente ano de 2019, pelas 15:22 H eu Bartolomeu Serra dos Santos,
funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Quinta do Amieiro de Baixo,
Lote 6, n.° 11, r/c esq., 6000-129 Castelo Branco, ter a Sr.a Andreia Carina Antunes Mateus, com
residência na, Quinta do Amieiro de Baixo, Lote 6, n.° 11, r/c esq., 6000-129 Castelo Branco, cometido a
(s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de reabertura n.° 308435 ao cliente n.° 709972, com a
água suspensa por falta de pagamento desde o dia 29/07/2019, com selo n.° 51179 e a leitura de 992 m3,
constatou-se que o selo de fecho de água encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte
leitura, 1000 m3. Documentado nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.a indiciada da prática
da infração prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de
Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da
República,

2a

série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos

utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de
abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos
alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação,
punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de
pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios
abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa
do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificada para o
efeito, por carta registada datada de 29 de agosto de 2019. Os SMCB não conseguiram notificar a arguida
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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por carta registada, recorreram à prestação da PSP local, rececionado o direito de defesa a 20/09/201 9, a
mesma não apresentou qualquer defesa, quer por escrito quer oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto
-

de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização, o contador encontrava-se
com o selo de suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2

A água foi suspensa

-

29/07/20 19, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 246206, com o valor de 32,28 €, com data limite
de pagamento, 19/07/2019, rececionado no dia 02/07/2019; 3 - Ao se efetuar um serviço de reabertura de
água n.° 308435, após pagamento dos valores em divida, no dia 19/08/2019, para a morada em apreço, foi
detetado que o selo n.° 51179, que é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão da água
por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a
leitura de 992 m3 quando a água foi suspensa, quando a água foi restabelecida o contador apresentava a
leitura de 1000 m3; 4

-

Aquando da realização do contrato de fornecimento de água, transmitem-se as

clausulas gerais pelas quais se rege o contrato, bem como se encontram afixados e disponibilizados os
Regulamentos dos Serviços Municipalizados e o tarifário em vigor. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os

SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 25/2019. 2 Segundo o artigo 57°
-

do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do
município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização
imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente
não abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na
selagem, entre outro. (...)‘ 3 A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o
resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando
-

de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação
à arguida a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e
deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos processos de contraordenação
e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017.
Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser notificada: De que a decisão se torna definitiva e
1

exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pela arguida
(art. 59° do Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir
mediante audiência ou, caso a arguida e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Andreia Carina Antunes Mateus, arguido no processo de contraordenação n.° 25/201 9, a
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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coima de € 250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89.°, por violação da alínea c) do artigo 120, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
Ponto 7— PATRIMÓNIO
7.1. Fernando Faildes Martins

—

Cabeça de Casal da Herança de. Aquisição por Via do Direito

Privado de Prédio Urbano em Alcains. Empreitada do Percurso Ciclável e Pedonal entre
Alcains e Santa Apolónia
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6797 de 03/12/2019, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas sobre a aquisição por via do direito privado de um prédio urbano em
Alcains, com o texto que se transcreve: “Para a execução da Empreitada do Percurso Ciclável e Pedonal
entre Alcains e Santa Apolónia foi necessário adquirir uma parcela de terreno com a área de 119,00 m2 do
prédio descrito na matriz predial urbana sob o artigo 3935, da freguesia de Alcains. O prédio em causa é
propriedade de Fernando Faildes Martins

—

Cabeça de Casal da Herança de.

À semelhança das demais

situações e com vista à aquisição, por via do direito privado, da parcela necessária à implementação da
obra, foram encetadas negociações com os referidos proprietários tendo estes aceite o valor de 4.000,00 €
referente à área da parcela a ocupar e do custo das benfeitorias, na mesma, implantadas, autorizando a
Camara Municipal a ocupar, de imediato, a parcela em causa. Relativamente ao valor de indemnização
proposto, e que veio a ser aceite pelos proprietários, o mesmo baseia-se nos preços normalmente
praticados na região para trabalhos e benfeitorias similares e são os que constam do quando seguinte:
Custos
Descrição

Unidade

Quantidade

Unitário

Total

Muro em alvenaria de blocos com 0,20 m de
espessura, incluindo pilares em betão armado,
espaçados de 4,OOm, fundações e junta rebaixada

m2

89,15

40,00€

3.566,00€

Árvores de fruto de médio porte

un

3

50,00€

150,00€

Oliveira de porte médio

un

1

60,00 €

60,00 €

Parcela de terreno

m2

119,00

2,00 €

238,00 €

Total:

4.014,00€

Por Arredondamento 4.000,00 €
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a aquisição por via do direito privado, da parcela de
terreno com a área de 119,00 m2 do prédio descrito na matriz predial urbana sob o artigo 3935, da
freguesia de Alcains, necessária à implementação da Empreitada do Percurso Ciclável e Pedonal entre
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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Alcains e Santa Apolónia, a Fernando Faildes Martins

—

ZX)’)

Cabeça de Casal da Herança de, livre de

quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 4.000,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de compra e venda.
7.2. Cetelem Portugal. Proposta de Doação de Imóvel em Retaxo
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7124 de 17/12/2019, do Diretor do Departamento
de Departamento de Administração Geral, sobre a doação ao Município de um prédio urbano em Retaxo.
Da informação consta o texto que se transcreve: “1

—

Através de email datado de 2 de dezembro, veio o

Banco Cetelem, em nome do banco BNP Paribas Personal Finance SA, proprietário do prédio urbano sito
no Retaxo inscrito na matriz predial, sob o artigo 146, da União das Freguesias de Cebolais de Cima e
Retaxo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, sob o n.° 202, formalizar a sua
intenção de doar o respetivo prédio urbano ao Município de Castelo Branco. 2

—

No entanto, e para que

esta proposta se torne eficaz, é necessário ser presente a uma reunião do Órgão Executivo que deverá
deliberar a aceitação da doação e dar poderes ao Sr. Presidente ou quem legalmente o substitua para
celebração da respetiva escritura. 3

—

Assim, em face do exposto sou de opinião que nada obsta à

aceitação da cedência do referido prédio urbano para este Município, inscrito na matriz predial sob o artigo
146, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 202, sito no Retaxo, da
União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, devendo o Órgão Executivo deliberar a cedência
graciosa, entre este Município e o banco BNP Paribas Personal Finance SA”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação do prédio descrito na matriz predial
urbana sob o artigo 146, da União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 202, feita pela Cetelem Portugal, em nome
do banco BNP Paribas Personal Finance SA, livre de quaisquer ónus ou encargos.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de doação.
7.3. Hasta Pública. Estimativa de Valor para Alienação dos Lotes de Terreno C3, C4, CIO, CII e
CI 4 da Quinta da TorrelChaparral em Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 22, de 09/12/2019 (n.° de entrada 1 6928, de
09/12/2019), do Diretor do Departamento Técnico Operacional, propondo os valores base para a licitação
em hasta pública dos Lotes de Terreno C3, C4, CiO, Cli e C14 da Quinta da Torre/Chaparral em Castelo
Branco, para construção de moradias unifamiliares. De acordo com as considerações constantes do
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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relatório de avaliação elaborado para o efeito, os valores propostos são os seguintes: Lote C3, com a área
de 420,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14918, da freguesia de Castelo Branco e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9316/20081022, estima-se o
valor base de licitação em € 59.000,00; Lote C4, com a área de 420,00 m2, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 14919, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Castelo Branco sob o n.° 9317/20081022, estima-se o valor base de licitação em € 59.000,00; Lote
CIO, com a área de 429,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14925, da freguesia de
Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
9323/20081 022, estima-se o valor base de licitação em € 57.200,00; Lote CII, com a área de 429,00 m2,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 14926, da freguesia de Castelo Branco e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 9324/20081022, estima-se o valor base de
licitação em € 57.200,00; e Lote C14, com a área de 436,00 m2, inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 14929, da freguesia de Castelo Branco e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo
Branco sob o n.° 9337/20081022, estima-se o valor base de licitação em €57.100,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de venda em hasta pública,
mediante a publicação de edital, dos Lotes de Terreno C3, C4, CiO, Cli e C14 da Quinta da Torre
/Chaparral em Castelo Branco, para construção de moradias unifamiliares, propriedade municipal, pelos
valores base de licitação, para o Lote C3, € 59.000,00; para o Lote C4, € 59.000,00; para o Lote ClO, €
57.200,00; para o Lote CII, € 57.200,00; e para o Lote C14, € 57.100,00, a qual terá lugar no próximo dia
17 de janeiro de 2020, no início da reunião pública da Câmara Municipal.
7.4. Venda de Pinhas na Árvore. Pinheiros Mansos do Parque Urbano
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7098 de 16/12/2019, do Gabinete de Proteção
Civil, sobre a venda de pinhas oriundas de pinheiros mansos propriedade municipal. Da informação consta o
texto que se transcreve: “A autarquia é proprietária de Pinheiros Mansos situados no Parque Urbano cujas
pinhas estão a ter alguma procura no corrente ano, devendo por isso ser colocadas a venda na arvore. Esta
atividade está regulada por regime jurídico aplicável à colheita, transporte, armazenamento, transformação,
importação e exportação de pinhas de pinheiro-manso foi aprovado pelo Decreto-Lei n.° 77/2015, de 12 de
maio. O regime sujeita a comunicação prévia obrigatória ao ICNF a colheita, transporte, armazenamento,
transformação, importação e exportação de pinhas da espécie Pinus Pinea L (pinheiro-manso), estando
obrigados a registo os operadores económicos que desenvolvem as atividades ou as operações sujeitas a
comunicação. Propõe-se que as pinhas sejam colocadas à venda em hasta publica ao melhor preço”.
Ata n.° 34/2019, de 20 de Dezembro
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de venda de pinhas oriundas de
pinheiros mansos propriedade municipal, mediante a entrega de propostas em carta fechada, após a
necessária publicitação.
Ponto 8— CONTABILIDADE
8.1. 2. Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do Ano 2019

Pelo Senhor Presidente foi presente a 2a Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do
Ano 2019 da Câmara Municipal de Castelo Branco, que prevê: a) a anulação de valores em projetos do
PPI, tendo em consideração que não serão executadas na totalidade as verbas comprometidas para o ano
2019, pelo que se solicita a sua inscrição para anos futuros; b) a redução do valor da receita prevista na
rubrica 1003 07 (Estado

—

Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados), no valor de €2.693.000,

uma vez que é previsível que o Município já não receba a totalidade das receitas previstas nessa rubrica”.
Os documentos são dados como reproduzidos, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como
documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 2•a Revisão ao Orçamento e às Grandes
Opções do Plano do Ano 2019 da Câmara Municipal de Castelo Branco, que prevê: a) a anulação de

valores em projetos do PPI, tendo em consideração que não serão executadas na totalidade as verbas
comprometidas para o ano 2019, pelo que se solicita a sua inscrição para anos futuros; b) a redução do
valor da receita prevista na rubrica 100307 (Estado Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados),
—

no valor de € 2.693.000, uma vez que é previsível que o Município já não receba a totalidade das receitas
previstas nessa rubrica.
Mais deliberou, submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos das alíneas a)
do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
8.2. IransferêncialReembolso de Comparticipação

—

FAMI (Projeto n.° PII2OI7IFAMII2OJ

—

Plano

Municipal para a Integração de Migrantes Castelo Branco)

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6943 de 09/12/2019 da Unidade de Planeamento
Promoção e Desenvolvimento Económico assunto: Transferência/Reembolso de Comparticipação
(Projeto n.° PT/2017/FAMI/201

—

Plano Municipal para a Integração de Migrantes

—

—

FAMI

Castelo Branco. Da

informação consta o seguinte texto: “Foi creditado o montante de 15.109,47€ na conta bancária da Caixa
Geral de Depósitos, com o IBAN PT50003502220008708673092, relativo ao reembolso das despesas do
pedido de reembolso n.° 002/201 8, referente à operação ‘Plano Municipal para a Integração de Migrantes
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—

Castelo Branco’, aprovada no âmbito do FAMI

—

Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, com o

número de projeto ‘PT/2017/FAMI/201’, conforme documento em anexo. O montante creditado é repartido
pelas entidades executores do seguinte modo: 7.500,00€ para Município de Castelo Branco; 7.609,47€ para
a Amato Lusitano. Assim, solicita-se a V. Exa. a devida autorização, para que o montante de 7.609,47€, seja
transferido para a conta bancária da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento junto da Caixa

Geral de Depósitos, com o seguinte IBAN ‘PT50004541 704027884133564’. Por outro lado, e considerando
que as despesas realizadas pelo Município já se encontram pagas, solicita-se a V. Exa. autorização para
que se proceda à transferência dos 7.500,00€ para a conta bancária do Município, junto da Caixa Geral de
Depósitos, com o IBAN PT50003502220000308693088, para fazer face aos pagamentos efetuados”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar as transíerências do montante de € 7.609,47,
para a conta bancária da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento junto da Caixa Geral de

Depósitos, com o IBAN ‘PT50004541704027884133564’ e do montante de € 7.500,00, para a conta
bancária do Município, junto da Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN PT50003502220000308693088,
referente à Transferência/Reembolso de Comparticipação

—

FAMI (Projeto n.° PT/2017/FAMI/201

—

Plano

Municipal para a Integração de Migrantes Castelo Branco).
8.3. 35a Alteração ao Orçamento e 30? às Grandes Opções do PlanoI2OJ9
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 35a Alteração ao Orçamento e a 3Qa às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 194.000,00 e € 20.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.4. 36.a Alteração ao Orçamento e 3Ja às Grandes Opções do PlanoI2OJ9
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 36.a Alteração ao Orçamento e a 31.a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 247.432,00 e € 150.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.5. 37a Alteração ao Orçamento e 32.a às Grandes Opções do P1ano12019
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 37a Alteração ao Orçamento e a 32.a às Grandes Opções do
Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 38.500,00 e € 15.000,00, quer nos reforços, quer nas
anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Ponto 9— DELIBERAÇÕES DIVERSAS
9.1. Conservatório Regional de Castelo Branco. Minuta de Protocolo para Dísponibilização de
Equipamentos Desportivos do Município, de 1 de Setembro de 2020 até 31 de Julho de 2021
Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta do protocolo a celebrar com o Conservatório Regional
de Castelo Branco, que disponibiliza instalações municipais, nomeadamente, o Pavilhão Gimnodesportivo
Municipal, a Pista de Atletismo da Zona de Lazer e as Piscinas Municipais Cobertas para utilização do
Conservatório Regional de Castelo Branco, no período de 1 de setembro de 2020 até 31 de julho de 2021
—

ano letivo de 2020/2021. O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta

ata identificado como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com o
Conservatório Regional de Castelo Branco, que disponibiliza instalações municipais, nomeadamente, o
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, a Pista de Atletismo da Zona de Lazer e as Piscinas Municipais
Cobertas, para utilização do Conservatório Regional de Castelo Branco, no período de 1 de setembro de
2020 até 31 de julho de 2021.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
9.2. Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes. Isenção de Pagamento de Licença de Ruído.
Ratificação
Pelo Senhor Presidente foi presente, para ratificação, um requerimento para isenção de pagamento de
licença de ruído exarado pela Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes, para ratificação. Pelo Gabinete
Jurídico, no programa de gestão documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em 29/11/2019: “A
requerente, solicita a isenção do pagamento de licenças de ruído para a realização de atividade

—

A Tua

Festa de Natal, evento que decorrerá na sede da Associação no dia 8 de dezembro. Fundamenta o pedido
com os seguintes argumentos: ‘...atividade de caracter verdadeiramente social quanto aos mais pequenos
e mais jovens, não só do meio envolvente da Associação, mas também a todos os da comunidade
albicastrense em geral que pretendem dela desfrutar...’ Nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, a Câmara Municipal pode dispensar ou
reduzir parcialmente, mediante requerimento fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas
municipais devidas pelas pessoas coletivas de direito público, associações humanitárias, desportivas,
recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais, que beneficiem de isenção ou redução de (IRC), o que
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deverá ser comprovado mediante a apresentação do competente documento, desde que os atos ou factos
se destinem à prossecução de atividades de interesse público para o Município. Da documentação junta
ao processo, constata-se que a associação, beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de
tributação dos rendimentos. A requerente é uma Associação Juvenil, sem fins lucrativos que tem por
objeto a promoção de atividades de cultura, lazer e recreio de jovens. Face ao exposto, considerando que
a atividade a desenvolver se insere no âmbito das atividades sócio-recreativas e culturais, proporcionando
aos participantes momentos de convívio e lazer, dinamizando dessa forma a comunidade local, somos de
opinião de que poderá a associação beneficiar da isenção solicitada, nos termos do n.° 2, do artigo 6.°,
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a autorização do Senhor Presidente para
isentar do pagamento da licença especial de ruido, a Associação Juvenil Ribeiro das Perdizes, para a
realização do evento A Tua Festa de Natal, que decorreu no dia 8 de dezembro, nos termos do n.° 2, do
artigo 6.° do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município.
Ponto 10

—

DIÁRIo DE TESOURARIA

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

€ 36.674.941,76
€ 10.857,97

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 9 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
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