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CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

‘Ii,

ATA N.°2
(n.° 1 do Artigo 57. °da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos dezassete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
Câmara Municipal reuniu publicamente por convocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor VicePresidente José Augusto Rodrigues Alves, estando presentes os Senhores Vereadores Maria José Barata
Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata de Almeida e Hugo José
dos Reis Lopes.
O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia e a Senhora Vereadora Cláudia Alexandra da
Fonseca Domingues Soares, não estiveram presentes, por se encontrarem em serviço oficial.
O Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do
Partido Socialista, esteve presente na reunião, nos termos do artigo 78.° e do n.° 1 do artigo 79.° da Lei n.°
169/99, de 18 de setembro.
O Senhor Vice-Presidente assumiu a direção dos trabalhos da reunião, que foi secretariada pelo Chefe
da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos, Roberto António Reixa Nabais.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente deu início ao período antes da ordem do dia, conforme estipulado no artigo 52.°

da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia Ex.mo Senhor Presidente em
exercício de funções. Um cumprimento, também, que é extensivo a todos os Senhores Vereadores, aos
Funcionários do Município de Castelo Branco. Um cumprimento, também, a uma presença que já é
habitual e familiar, o Senhor Jornalista José Júlio e ao Senhor António Veríssimo, que ainda não tinha tido
a oportunidade de felicitar e desejar um Bom Ano. Dito isto, eu gostaria de fazer uma pergunta, que tem a
ver com o seguinte: fruto do meu contato com o movimento associativo e de relações que vou
estabelecendo, eu tenho a ideia que, após a aprovação de subsídios em reunião de Executivo, a
transferência dessas verbas que nós aprovamos demoram muito pouco tempo a chegar às instituições,
quatro, cinco dias úteis, confirma-me se que, em média, é assim? Eu faço esta pergunta porque, no dia
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dois de agosto de 2019, foi aprovado em reunião de Câmara, um valor de duzentos e cinquenta mil euros
a ser atribuído ao Centro Social de Salgueiro do Campo e acontece que, esse valor, até ao momento,
ainda não foi disponibilizado à instituição. Eu gostaria de saber qual é a razão, ou quais são as razões,
que fazem com que esse subsídio ainda não tenha sido disponibilizado, de modo que agradecia os
esclarecimentos, porque já se ultrapassou o meio ano e causa alguma estupefação quando, na maior
parte das instituições, como digo, a referência que tenho é que, passado muito pouco tempo, o valor está
disponibilizado. Há um segundo assunto que eu também gostaria de partilhar convosco, que me preocupa
sobremaneira e que tem a ver com o setor do turismo em Castelo Branco. De há uns anos a esta parte, eu
acho que a aposta de Portugal

—

e não só do país, mas, em concreto, de muitos municípios

—,

tem sido

feita no turismo de uma forma muito clara, com o intuito de atrair cada vez mais turistas e,
concomitantemente, gerar mais riqueza. Essa tem sido uma aposta ganha por parte do país, mas também
por parte da esmagadora maioria dos municípios. A larga maioria dos municípios está a fazê-lo bem,
valorizando o seu território, os seus equipamentos, fazendo uma divulgação conveniente e, dessa forma,
os números falam por si, porque tem havido um aumento significativo, têm-se batido recordes de forma
constante, ao longo dos últimos anos. Este é um setor vital para todos os municípios, mas em particular
para os municípios do interior do país. Dentro daquilo que é o setor do turismo, existe um nicho muito
interessante, porque há um número cada vez maior de pessoas que aderem a este tipo de turismo, que
tem a ver, concretamente, com as pessoas que fazem uso dos parques de campismo, através da
utilização de tendas, de caravanas e autocaravanas e de bangalôs. É um turismo de natureza sustentável
sob um ponto de vista ambiental e que, como digo, ganha cada vez mais adeptos. De algum tempo a esta
parte, o Município de Castelo Branco tem feito bandeira de que está a fazer uma aposta muito séria no
setor do turismo e, inclusivamente, valorizando muito a componente do turismo da natureza. Todavia,
aquela que é a principal infraestrutura para acolhimento dos campistas, o nosso parque de campismo,
apresenta um significativo número de lacunas, de deficiências, que eu vou sinalizar e que gostaria que as
interpretassem como sugestões que apresentamos para que o parque de campismo seja uma
infraestrutura que possa acolher um número mais significativo de campistas e projetar, com outra imagem
mais condigna, o nosso concelho. Relativamente às lacunas de deficiências que eu vou sinalizar, têm a
ver, em primeiro lugar, com o facto de não existir uma rede wi-fi no parque ela só existe mesmo na porta
—

de entrada. Não existe, no parque de campismo, nenhum parque infantil para que as crianças possam
brincar e, para famílias que tenham filhos, não existir um parque infantil, obviamente, não funciona como
um fator de atração, pelo contrário. Não existe nenhum posto de comércio, nem, tampouco, uma simples
máquina de café. Não existe nenhuma cancela de entrada. Não existe nenhum meio pata fazer o
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pagamento através de um cartão e, em pleno Século XXI, num século das novas tecnologias, os
pagamentos pela utilização deste parque têm que ser feitos, vejam só, em dinheiro vivo. Isto causa
inúmeros constrangimentos, não tenham a mais pequena dúvida, a muitos dos utilizadores.. Algumas
caixas de eletricidade estão sem portas, o que levanta problemas de segurança a qualquer utilizador do
parque e, inclusivamente, eles próprios, os utilizadores do parque, poderem fazer uso indevido dessas
mesmas caixas. Muitos pontos de luz não estão a funcionar, alguns candeeiros exteriores estão com
lâmpadas fundidas há vários meses e o edifício da receção é um edifício muito pouco condigno, que
apresenta muito poucas condições e que, nalguns casos, é notório e visível, pata quem entra na receção,
que está degradado. Parece-me que estas deficiências que acabei de sinalizar exigem uma resposta
imediata por parte do Município, porque a imagem que estamos a transmitir é uma imagem pouco
condigna com aquilo que é o nosso concelho e, sobretudo, não funciona como um fator de atração de
turistas e, em particular, de utilizadores do parque de campismo. Mas eu gostaria de deixar mais três ou
quatro sugestões, um pouco à semelhança de alguns parques de campismo

—

alguns deles, muito perto de

nós e que apresentam uma taxa de ocupação muito mais elevada do que o nosso

—,

nomeadamente,

haver uma maior divulgação do parque de campismo, através de publicidade e, sobretudo, sinalética na
cidade para o parque de campismo. Que me ocorra, de momento, só consigo visualizar uma placa.
Sugeria, também, a construção de bangalôs, que é algo que atrai muitas pessoas, e a construção de uma
piscina. Relativamente ao parque de campismo, neste momento, nós temos apenas duas certezas: é
muito pouco atrativo e isso reflete-se no número de utilizadores do parque, que eu sei que é bastante
baixo, tem apenas dois meses em que o números sobe consideravelmente; e que o valor que está previsto
no orçamento da Câmara Municipal para o parque de campismo, para 2020, é um valor irrisório,
insignificante, de dez mil euros. De modo que, vejam isto como uma janela, como uma oportunidade de
fazer uma aposta mais séria no parque de campismo, porque há um número maior, cada vez mais, de
pessoas que procuram este tipo de turismo, este tipo de equipamento e, a imagem que se está a dar é de
pouca atenção, de pouco zelo, é muito pouco condigna e com muito pouca capacidade de atrair novos
turistas. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente em exercício de
funções. Senhora e Senhores Vereadores. Dr. Roberto, Eng. Resende, Funcionário da autarquia,
Comunicação Social e público presentes. A minha intervenção prende-se pela promoção turística do nosso
concelho, um pouco no seguimento daquilo que o meu colega, o Senhor Vereador Carlos Almeida, falou.
Mas eu queria falar sobre a promoção. Sabemos que nos últimos anos o turismo tem sido uma alavanca
fundamental para o crescimento da economia a nível nacional e regional, O mesmo possibilita a
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movimentação de bens e serviços, uma atividade de lazer ou de negócios em regiões e reduzir alguma
pobreza, algum desemprego... Também, registamos, com bastante agrado, que no orçamento, para 2020,
a autarquia tenha um valor bastante considerável até para a promoção turística do nosso concelho e
estamos a falar de trezentos e setenta e cinco mil euros. Posto isto, eu queria perguntar ao Senhor
Presidente em exercício de funções, de que forma e onde é que este valor, para a promoção turística do
concelho, vai ser investido? Que atividades estão a ser planeadas, para este valor considerado pata a
promoção turística do concelho? Este valor inclui a divulgação da marca Castelo Branco, de que forma?
Este valor engloba o Natal Branco e a Passagem de Ano 2020-2021. Espero que o Senhor Presidente nos
consiga elucidar, sobre estas questões. Termino por aqui a minha intervenção. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo: “Bom dia ao Senhor Presidente
em exercício e a todos os Senhores Vereadores presentes. Também ao Eng. Resende, ao Dr. Roberto, a
todos os presentes, à Comunicação Social. É com muito prazer que eu estou aqui e venho falar sobre dois
temas relacionados com a área da cultura. O primeiro, porque me parece absolutamente estratégico, é o
investimento nos artistas de base local e, neste caso, na exposição que vou referir, inaugurada na sextafeira passada, faz exatamente hoje oito dias: a exposição Encantai, na Casa Amarela, nos antigos CTT.
Trata-se de uma exposição cujo interesse radica na sua íntima relação com o território e que expõe a
fauna e a flora do nosso território. Nesse sentido, é uma exposição que introduz e que convida à visita do
próprio território. Luísa Nunes é uma professora da nossa Escola Superior Agrária, que trabalha muito
perto do território e isso significa que ela se interna verdadeiramente, com intimidade, no território e, a
partir daí, constrói a sua arte. A exposição tem, também, uma força pedagógica enorme e, nesse sentido,
estamos a desenvolver, junto das escolas, uma iniciativa para que as escolas de todos os níveis de ensino
possam visitar a exposição. Ontem mesmo já começaram essas visitas. Por essa razão a exposição, que
normalmente está aberta apenas durante a tarde, poderá abrir de manhã, sempre que as escolas o
solicitarem, sendo um esforço da autarquia no sentido de facilitar a visita. É, realmente, um belíssimo
cartão de apresentação desta região alargada, que nós costumamos chamar como Beira Baixa. Não se
confina ao nosso concelho, mas é uma aposta clara naquilo que são os nossos artistas. Esta aposta clara
leva-me a falar, um pouco, sobre aquela que é a Agenda Cultural para este trimestre e que,
simbolicamente, tem na capa a fotografia de um espetáculo de uma associação que está sedeada em
Castelo Branco, que mais recentemente passou a ter a sua base na Fábrica da Criatividade... Temos aqui,
aquilo que tem sido o percurso da Fábrica da Criatividade, no sentido de ser o berço, o ponto de partida,
para as nossas associações... Eu gostava de destacar a capa, pela razão de que a Terceira Pessoa

—

Associação, ao longo deste últimos oito anos, tem sido uma associação, tal como outras, de artes
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performativas, que tem tido o apoio do Município de Castelo Branco, no sentido de gerar a sua
sustentabilidade que, como nós sabemos, é algo muito complicado para entidades que trabalham na área
da cultura. A Terceira Pessoa

—

Associação, é emblemática desse trabalho, com a colaboração da

autarquia, porque, este mesmo ano e pela primeira vez, tem a confluência de dois grandes apoios: a
Fundação Calouste Gulbenkian e a Direção-Geral das Artes. Já há muito tempo que nenhuma entidade do
nosso concelho tinha o apoio da Direção-Geral das Artes e creio que, é muito significativo e simbólico, o
facto da nossa Agenda Cultural ter, à semelhança da exposição que referi da Luísa Nunes, ter a Terceira
Pessoa

—

Associação, na capa. Agora, muito brevemente, eu gostava de destacar alguns aspetos da

Agenda Cultural que poderão ser divididos em três ou quatro áreas. A primeira, a área das exposições:
neste momento, temos no Centro de Cultura Contemporânea, a exposição Sonho Europeu: Obras da
Coleção Nor/inda e José Lima, que adensa a relação de Castelo Branco com São João da Madeira, em
primeiro lugar e, também, porque estes dois excelentes colecionadores privados são os mais importantes
em Portugal. É uma exposição que depois vai ter uma segunda parte, a partir do dia vinte e cinco de abril,
que vai ser um continuo de relação com este Sonho Europeu: Obras da Coleção Nor/índa e José Lima. Já
agora, é um tema extremamente importante para os dias de hoje: um olhar para a Europa, para onde é
que a Europa se dirige e, eu acho que, um concelho vivo, um concelho que não se limita ao chavão do
interior, é um concelho que está sempre em contato com o mundo, sendo esta exposição um bom
instrumento para tal. Temos, também, em mais um artista local, António Romão, um artista que já vai na
sua terceira exposição individual: O Equilíbrio dos Brancos, encontra-se na Sala da Nora. Temos prevista,
também, a exposição Rupturas em Lavra. Eu gostava de destacar esta exposição, porque é feita a partir
da USALBI. Esta entidade, extremamente importante para o concelho, tem no seu, vamos chamar-lhe,
currículo, a cultura contemporânea que é lecionada por Nuno Campos. Ele motivou os alunos de cultura
contemporânea para realizarem a sua primeira exposição que inaugurará, no princípio de fevereiro, na
Sala da Nora. É uma forma de nós também mostrarmos aquilo que é o impulso para a criação local.
Finalmente, em Alcains, vamos ter, no início de fevereiro, uma interessantíssima exposição sobre arte
urbana. O destaque, relativamente à arte urbana, é sempre, um pouco, até onde é que ela é efémera e até
que ponto é que ela perdura no tempo. Será uma exposição que inaugurará no início de fevereiro. A nível
dos agentes locais e regionais, eu gostava de destacar a importância que a nossa programação tem
procurado ter, não só para apoiar os nossos criadores, mas também os criadores de uma região mais
alargada. Não nos centramos apenas no concelho de Castelo Branco. A responsabilidade que nós temos
sentido, quer ao nível do próprio Cine Teatro Avenida, mas também de outros equipamentos, tem sido
criar a possibilidade de estarmos em contato, com aquilo que é, vamos chamar-lhe, esta linha mais
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alargada, que passa pelo Fundão, pela Covilhã, até à Guarda. Muitos dos criadores e muitas das
entidades que trabalham nesta área, têm visitado Castelo Branco. Esse é também um sinal que o
concelho é aberto, sem muros, relativamente à criação que vem um pouco de todo o lado. Gostava de
destacar, também, alguns aspetos concretos da programação: O Primo Basílio, uma coprodução um
coletivo de danças em diálogo. É uma coprodução que fazemos com o município de Braga. Estamos com
este município, no sentido de trazer até Castelo Branco a primeira versão dançada de O Primo Basílio, de
Eça de Queirós, como sabem, um romance absolutamente excecional. Esta nossa ligação a esta
conjunção literária é também muito importante, para trazer os jovens, para trazer os novos públicos até à
arte e, neste caso, concretamente, à dança. Hoje mesmo, sexta-feira dezassete, uma das obras mais
importantes do património mundial musical vai ser apresentado no Centro de Cultura Contemporânea: A
Viagem de Inverno, de Franz Schubert, por dois cantores portugueses. É uma oportunidade única.
Gostava de referir que a programação musical com Dead Combo, The Black Mamba, Capitão Fausto,
Carolina Deslandes, também o Salvador Sobral, que virá em março, é uma programação que,
normalmente, gera a vinda de pessoas de outros municípios. Ainda no fim-de-semana passado, no
sábado, nós tivemos Dead Combo que, como muitos saberão, esgotou. Aliás, dá-se esta curiosidade de
no final do ano passado, concluímos a programação com um concerto esgotado, Pedro Abrunhosa e, no
início deste ano, com Dead Combo

—

o primeiro dos últimos concertos, porque Dead Combo vão acabar e

escolheram, em parceria connosco, a nossa cidade, para começar esta digressão. Estiveram cá, no dia
anterior para preparar aquela que vai ser a digressão que os vai levar, ao longo do ano, para se
despedirem daqueles que gostam, dos fans. Estes concertos, normalmente, geram a vinda de muitas
pessoas, até Castelo Branco. Pessoas que vêm dos concelhos limítrofes e que têm um impacto na
economia local, sobretudo, obviamente, na restauração, mas também nos próprios hotéis. Nós temos
situações de pessoas que se deslocam de grandes distâncias... Pessoas que vêm de Coimbra, de Viseu,
até já tivemos uma situação absolutamente extraordinária, de quem tenha vindo de Caminha para assistir
a um concerto. Nós conseguimos rastrear, muitas vezes, a proveniência das pessoas. Eu acho que é algo
que tem o seu efeito, não só na divulgação do concelho, mas também tem o efeito económico direto.
Termino com Alcains, onde fazemos uma aposta muito particular. Teremos ali dois espetáculos: Marco
Rodrigues, um dos novos nomes do fado, que está neste momento a fazer um percurso muito importante;
e Budda Power Blues, que continua a nossa aposta para o público mais jovem. Sendo assim, termino.
Muito obrigado a todos.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Bom dia Senhor Presidente em
exercício. Senhores Vereadores. Senhor Dr. Roberto. Senhor Eng. Resende. Funcionário da Câmara
Ata n.° 2/2020, de 17 de Janeiro

Página 6/37

4.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Municipal. Público presente. Júlio Cruz e Célia Domingues. Falámos agora aqui da cultura, mas o
Município de Castelo Branco não investe apenas na cultura. Evidentemente, a cultura alavanca, também,
o turismo, mas não é apenas na área da cultura que investimos. Nós intervimos nas diversas políticas
públicas da competência, claro está, da Câmara Municipal. No mês de dezembro, nós tivemos dois
momentos muito altos no nosso concelho: o Natal Branco e a Noite Mágica 360.°

—

Passagem de Ano.

Castelo Branco fez acontecer estes dois eventos que se prolongaram no tempo e que alavancaram, por
certo, a nossa economia, o nosso turismo e, consequentemente, a nossa economia. Nós temos a
estratégia de fazer esta política com as pessoas e para as pessoas. Tivemos envolvidos as associações,
os grupos locais e as escolas, com diversas atividades, todos os dias, durante estas festas natalícias. Este
executivo do PS, liderado pelo Senhor Presidente Luís Correia, ofereceu tudo isto aos nossos
concidadãos. Mas isto não é uma despesa, é um investimento, nomeadamente, no turismo. Criou-se uma
dinâmica que alavancou o comércio tradicional, os nossos produtos locais... Tivemos comerciantes e
albicastrenses muito satisfeitos. Também se verificou, termos unidades hoteleiras cheias. Tivemos, de
facto, muitos visitantes e falo, nomeadamente, na Noite Mágica 306.°

—

Passagem de Ano. O espaço foi,

deveras, muito pequeno para acolher muitos milhares de albicastrenses, de nacionais e de estrangeiros.
Estas atividades alavancaram o turismo, como eu já referi. Quando referimos a nossa marca, ela é um
investimento que promove o turismo, que leva os visitantes, nacionais e não só, a que conheçam os
nossos equipamentos culturais... E isto é divulgação, aposta, é a nossa estratégia. A nossa estratégia não
se limita, como eu já disse, a direcionar o nosso foco apenas para uma área. Nós apostamos nas diversas
áreas da nossa competência, que muitas vezes ainda ultrapassamos. Quem fala de turismo de ânimo leve
tem de saber que, esta Câmara Municipal, liderada pelo seu Presidente Luís Correia, faz todas as ações.

É evidente, que os efeitos não são de curto prazo...! Todo este investimento que nós fazemos leva o seu
tempo a produzir efeitos, mas já temos resultados. É assim que nós estamos a levar e queremos levar por
diante a nossa estratégia. Outro ponto que queria salientar é o facto de nós, em dezembro, termos tido um
momento menos agradável na nossa cidade. Temos de ter consciência de que as pessoas pouco
informadas são facilmente manipuladas. Isto vem a propósito das ‘inundações’. Não podemos falar de
ânimo leve, naquilo que aconteceu. Temos que conhecer as causas que levaram a este momento menos
agradável. Quero referir aqui a avaliação dos Serviços Municipalizados, que não é um estudo, é uma
avaliação feita com base em evidências que têm de ser reportadas à entidade reguladora. Começo pela
Rede de Água. O concelho de Castelo Branco tem oitocentos e vinte e dois quilómetros ponto dois, de
rede de água. Temos uma avaliação muito positiva, neste setor: Acessibilidade Física do Serviço

—

Muito

Positiva; Acessibílidade Económica do Servíço Muito Positiva; Ocorrência de Falhas no Abastecimento
—
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Muito Positiva; Água Segura
Cobertura de Gastos

—

—

Muito Positiva; Resposta às Reclamações e Sugestões

Positiva; Adesão ao Serviço

—

—

Muito Positiva;

Negativa (mas esta responsabilidade não é dos

Serviços Municipalizados porque sabemos que há consumidores que têm abastecimentos autónomos,
chamados ‘furos’); Água Não Faturada

Reabilitação de Condutas
Recursos Humanos

—

—

—

Excelente (que nos levou ao quarto lugar, a nível nacional);

Excelente; Ocorrência de Avarias em Condutas

—

Excelente; Adequação dos

Positiva; Perdas de Água Reais (levou-nos, a nível nacional, a um segundo lugar);

Eficiência Energética das Instalações

—

Negativa (mas, reparem que nós, todos os dias, continuadamente,

trabalhamos para que estes pontos menos positivos, se tornem positivos). No setor do Saneamento. Nós
temos quatrocentos e vinte e três ponto sete quilómetros de rede. Todos os pontos avaliados são positivos
exceto: estas inundações, claro está e vamos ver porquê; a Cobertura de Gastos, mas nós assumimos

isso; a Adesão ao Serviço; e, lá está, a Reabilitação de Coletores. Ainda, em relação ao Saneamento,
temos uma Acessibilidade Física ao Tratamento

—

Muito Positiva. Vou explicar porque é que nós temos

ocorrências de inundações, para não falarmos de ânimo leve sobre este assunto. Nós conhecemos o
terreno e sabemos que somos um dos pouco serviços de água, saneamento e resíduos que tem um
cadastro: nós sabemos o que está enterrado, temos um estudo de terreno que fizemos, de muito trabalho,
que levou três anos, mas conseguimos. Nestas ‘inundações’, temos de salientar o seguinte: há
entupimentos na rede que, se nós tivéssemos uma boa prática nas nossas casas, não existiriam. Nas
nossas casas não devemos despejar determinadas substâncias na rede... Daí acontecerem entupimentos
e refluxos. Eu apelo aqui a todos os munícipes que cumpram com as recomendações de não despejar
tudo para a rede de saneamento, que é prejudicial e depois se reflete nestas inundações. Sabemos,
porque conhecemos o terreno, porque vamos a casa das pessoas quando há as dificuldades, que há
munícipes que em vez de ligarem os pluviais a uma determinada rede, ligam-nos à rede das águas
residuais, o que provoca caudais quando há estas intempéries. A cidade está dimensionada para
determinados níveis de precipitação, mas se dimensionássemos a cidade para estas situações pontuais, o
custo suportado por todos nós era insustentável. Ela está dimensionada para uma cidade cujos níveis de
pluviosidade não são tão exagerados. Quando acontecem estes eventos de tempestade, evidentemente,
nem tudo corre bem. Temos uma equipa sempre no terreno, dedicada à limpeza dos sumidouros, mas
acontece que nós temos uma cidade verde
porta

—

—

e muito bem, porque temos as alterações climáticas à nossa

e as árvores têm as folhas que vão caindo durante o mês inteiro. Nós começamos a varrer folhas

em outubro e vamos até princípios de janeiro. Há sempre folhas que vão escorrendo para os sumidouros.
Despois desta explicação em relação à nossa rede de coletores, eu queria passar agora, ao setor dos

Resíduos. Ainda, a avaliação, que é feita com evidências, repito, e não, meramente, com estudos. No
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setor dos Resíduos temos as seguintes classificações: Acessibilidade Física ao Serviço

—

Positiva;

Acessibilidade de Serviço de Recolha Seletiva Mediana (não é da nossa responsabilidade, é da Vainor
—

Valorização de Resíduos Sólidos, SA); Acessibilidade Económica do Serviço
Contentores

—

Muito Positiva; Resposta às Reclamações e Sugestões

—

—

—

Positiva; Lavagem de

Muito Positiva; Cobertura de

Gastos Negativa (também assumimos, em relação ao saneamento e em relação ao setor dos resíduos);
—

Renovação do Parque de Viaturas, Adequação dos Recursos Humanos, tudo Positivo; Utilização dos
Recursos Energéticos

—

Positivo; Emissão de Gases com Efeitos de Estufa de Recolha Indiferenciada

—

Positiva. Ora, quando nós fazemos declarações públicas, referindo-se a um aspeto negativo, isso leva,
muitas vezes, à manipulação da opinião das pessoas que não estão, nem têm que estar informadas desta
complexa organização, que está a ser avaliada anualmente e que se congratula com a avaliação feita pela
entidade reguladora. Sentimos orgulho no trabalho dos Serviços Municipalizados e de toda a equipa que
os compõe e, evidentemente, do Município. Quando eu falei da Cobertura de Gastos no Saneamento e
nos Resíduos, reparem que há uma política que foi criada pelos Governos de então do PSD: a política do
utilizador pagador, que quer dizer, como sabemos, que se nós utilizamos temos que pagar. Contudo, os
Serviços Municipalizados, para não aumentarem as despesas das famílias, têm uma política de não mexer
no tarifário anualmente, como diz a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).
Desde dois mil e nove, nós mexemos no tarifário duas vezes e, aqui, a avaliação, ou seja, e entidade
reguladora, desculpem o termo, ‘puxa-nos as orelhas’, devido à tal política, que vem do passado, do
utilizador pagador. Termino, dizendo, mais uma vez, que nós devemos ter conhecimentos técnicos, que as
nossas informações não se devem basear apenas em conhecimentos básicos. Nós temos que conhecer o
setor, temos que conhecer todos os indicadores que nos levam a prestar um bom serviço aos munícipes,
neste caso, de Castelo Branco. Tenho dito.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Bom dia Senhor Presidente em exercício de
funções. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Colaboradores da Câmara Municipal.
Público aqui presente. Senhores Jornalistas. Eu hoje trago aqui à reunião de Câmara, a perspetiva da
economia na estratégia de desenvolvimento que este Executivo está a implementar. Focava dois pontos, a
propósito de um conjunto de dados que o Instituto Nacional de Estatística tINE) publicou, que eu gostava
de trazer para conhecimento, quanto à parte da economia relacionada com o comércio internacional. É
uma verdade que a perspetiva de exportações é um indicador importante para se perceber a dinâmica e a
solidez de um tecido empresarial

—

tem sido claramente importantíssimo e estrutural para Portugal, naquilo

que é o aumento das exportações e a capacidade de crescermos através de exportações. É um indicador
muito positivo e, naquilo que também tem sido um ambiente propício ao investimento, à criação de emprego,
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à instalação de empresas e ao próprio crescimento das empresas, será também importante que Castelo
Branco apresente dados relativos às exportações. O INE vem publicar um conjunto de dados sobre o
comércio internacional e, no que diz respeito a exportações, as notícias são muito animadoras e deixam-nos
bastante satisfeitos. Do ano 2017 para o ano 2018, as exportações de bens no concelho de Castelo Branco,
aumentou trinta porcento. É um valor muito considerável, quando em Portugal cresceu cinco porcento.
Significa que há aqui, claramente, do ponto de vista do tecido empresarial instalado no concelho de Castelo
Branco, uma vertente mais exportadora que irá consolidar a perspetiva do tecido empresarial. Esta é também
uma notícia motivadora, porque vem no seguimento de um crescimento que já dura há quatro anos. Desde
o ano de 2015 que as exportações estão a aumentar. Eu quase que diria que as exportações duplicaram de
2015 para 2018, o que é uma boa notícia. Aliás, eu diria, por exemplo que, no período entre 2014 a 2018, a
exportação de bens de empresas sedeadas no nosso concelho aumentaram setenta e um vírgula cinquenta
e três porcento. Um valor considerável, quando comparado com Portugal que, nesse mesmo período,
aumentou vinte vírgula dezassete porcento. É uma boa notícia para Castelo Branco. Obviamente, isto é
mérito, essencialmente, dos nossos empresários, dos trabalhadores daquelas empresas, porque significa
que se estão a modernizar, que estão a conseguir crescer para fora do país e isso traz mais solidez ao seu
negócio. Mas, também, não quero pôr completamente de parte a Câmara Municipal. Ela também tem feito um
esforço: não só pelo apoio indireto às empresas, por proporcionar a zona industrial; mas por ter a capacidade
de dar a possibilidade às empresas para crescerem, inclusivamente com a iniciativa Portas Abertas, que
dá a conhecer essa mesma realidade a todos; e, do ponto de vista das empresas que agora estão a
crescer com uma forte índole exportadora, para o qual, de certa forma também tem contribuído, por
exemplo, o Centro de Empresas Inovadoras. Nesta perspetiva da perspetiva económica do nosso concelho,
também não podia deixar de trazer aqui os números do turismo, em resposta aos Senhores Vereadores
Carlos Almeida e Hugo Lopes. A questão do turismo é complexa, naquilo que é um conjunto substancial de
variáveis e de pilares que contribuem para uma boa estratégia de desenvolvimento do turismo e naquilo que
são os resultados relacionados com a atividade turística. Há sempre coisas a melhorar, ou nos
equipamentos, ou na promoção, mas é inegável que este Executivo tem vindo a melhorar muitos desses
aspetos ao longo dos últimos anos. Penso que, do ponto de vista daquilo que é o turismo, importa fazer aqui
um ponto de situação. Castelo Branco, ao contrário de outras regiões, que já tinham regh5es de turismo,
partiu em desvantagem. Mas, nos últimos anos, tem apresentado valores muito consideráveis na atividade
turística, e, acho que é inegável que, este Município tem apostado muito na estratégia de desenvolvimento
para o turismo, por via da cultura, ou por via da melhoria de infraestruturas culturais. Há aqui um conjunto
considerável de dinâmicas que a Câmara tem aportado diretamente e que têm contribuído para que os
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números apareçam. Felizmente os números aparecem. O INE publicou um conjunto de dados relativos à
atividade turística por concelho e eu prendia-me a três variáveis, que para mim refletem a dinâmica
turística e que têm a ver com o número de hóspedes, de dormidas e os proveitos gerados pela atividade
turística. Em Portugal, no ano de 2017 para 2018, o número de hóspedes subiu cinco vírgula quarenta e
um porcento, na região centro subiu dois vírgula trinta e oito porcento e, em Castelo Branco, subiu dez
vírgula sessenta e três porcento, bem acima daquilo que acontece em Portugal e na região centro.
Relativamente ao número de dormidas, em Portugal subiu três vírgula quarenta e oito porcento, na região
centro subiu zero vírgula dois porcento e, em Castelo Branco, subiu doze vírgula noventa e quatro
porcento. Relativamente a proveitos, em Portugal subiu oito vírgula vinte e nove porcento, na zona centro
subiu cinco vírgula vinte um porcento e, em Castelo Banco, subiu sete vírgula cinquenta e um porcento.
Nestes três indicadores, comparativamente à região centro, Castelo Branco superou substancialmente os
valores apresentados. Isso significa que há qualquer coisa que está aqui com uma dinâmica diferente
daquilo que acontece na região centro. Reforçando os valores de 2017 para 2018, a subida nestas três
variáveis é superior à subida que aconteceu de 2016 para 2017, ou seja, a tendência de crescimento
aumentou, agora, de 2017 para 2018, face a 2016 para 2017. Aprofundando este exercício e comparando
estes três indicadores com Portugal, com a região centro e com outras capitais de distrito como a Guarda,
Bragança, Viseu, Beja, Évora e Santarém
comparável a Castelo Branco

—,

—

que me parecem ser capitais de distrito de dimensão

o que é certo é que Castelo Branco apresenta sempre, em pelo menos

dois indicadores destes três que eu aqui abordei, melhor comportamento do que todos os outros, Isto
significa que e isso é inegável, daí os números que eu queria aqui trazer para mostrara essa evidência
—

—,

a atividade turística no concelho de Castelo Branco está com uma dinâmica superior àquela que existe em
Portugal, na região centro e em grande parte das capitais de distrito que eu aqui referi. Esta é uma boa
notícia para Castelo Branco e comprova que o esforço que a Câmara Municipal está a fazer

—

dos pontos

de vista financeiro, das dinâmicas que desenvolve e das reações de crescimento dos diferentes
operadores

—,

face aos eventos desenvolvidos pela autarquia, é inegável. É uma boa notícia para Castelo

Branco porque: isto gera emprego, investimento; se gera emprego, gera fixação de pessoas; se gera
fixação de pessoas, gera famílias a residir em Castelo Branco; se gera famílias a residir em Castelo
Branco, gera crianças; se gera crianças, Castelo Branco fica mais forte.... É um trabalho difícil que não se
faz de um dia para o outro. Não podemos ver só uma árvore, temos que ver a floresta e estes números animam
este Executivo a prosseguir nesta estratégia de desenvolvimento. Obrigado.”
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves: “Eu queria falar um pouco daquilo que

foi aqui apresentado e dizer, em relação àquela dúvida que o Senhor Vereador Carlos Almeida pôs sobre
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a atribuição dos subsídios em reunião do Executivo, que a Câmara Municipal de Castelo Branco atribui e
entrega esses subsídios de acordo com a entrega, também, mútua, de alguns documentos dessas
próprias instituições e é isso que acontece. No caso do exemplo que apresentou, irá ser apresentado um
protocolo, dentro de pouco tempo e, depois, como é naturalmente óbvio nestas circunstâncias de
infraestruturas de construção, há medida que os trabalhos vão sendo executados, vão sendo pagos em
tranches. Aliás, é isso que vai ficar explícito no protocolo. Em relação ao parque de campismo, dizer-lhe
que todas as situações estão completamente identificadas e mais algumas que o Senhor Vereador não
colocou. Portanto, é aquilo que me apraz agora aqui dizer. Relativamente à promoção turística, os
números são mais do que evidentes. O Natal Branco, a Noite Mágica 360.°, a presença em eventos, a
presença na FITUR, por exemplo, proximamente, em Madrid, é tudo promoção turística do nosso
concelho, da nossa cidade e das nossas gentes. É importante que se afirme, reiteradamente, as nossas
gentes, porque os territórios são preenchidos com pessoas e é nesse sentido que nós fazemos todo este
trabalho de planeamento e organização. O Senhor Vereador Jorge Pio apresentou dados, também, do
turismo que são relevantes. Evidentemente, é sinal de que está a ser feito um trabalho emprenhado, com
visão, com estratégia e isso anima o executivo, as pessoas e é importante que se diga isso. Quanto à
economia, não esquecer aquilo que apresentou o Senhor Vereador Jorge Pio: as exportações. Estes
números são, evidentemente, também, obra da Câmara Municipal, pelas infraestruturas que criou ao
nosso tecido empresarial, não esquecendo que as empresas também são construídas com trabalhadores.
Estes números são relevantes, eu diria mesmo que são um exemplo para o país em áreas como o
agroalimentar, o cluster do frio e do automóvel. É esta a nossa orientação, O Município de Castelo Branco
está empenhado em várias direções e as pessoas podem ter alguma dificuldade porque, dentro da nossa
região, somos um território já com alguma dimensão e com muito dinamismo, e isso faz com que, às
vezes, não se identifiquem todos os casos... São muitos casos, muitas situações, muitas orientações,
muitas empresas, muito trabalho de tudo o que está envolvido, no que diz respeito à economia e os
números que apresentou, são extraordinariamente relevantes. À Senhora Vereadora Maria José Baptista,
eu dizia-lhe que foi uma informação muito conseguida, porque fez aqui uma grande separação... É aquilo
que nós, às vezes, fazemos e dizemos e não reconhecemos... Tudo o que está enterrado ‘parece que não
é visto’... A infraestruturação de toda a rede que existe no nosso concelho e que continua, é sinal do
investimento no futuro, no ambiente e em muitas áreas e temáticas. Por vezes há constrangimentos que
foram apresentados muito bem por si. A avaliação, através da ERSAR, que nos limita, condiciona, que nos
define caminhos e que, por vezes, nos inibe de melhorar um pouco, mas estas são as entidades que
existem e que nós temos de cumprir. Esta particularidade das redes pluviais e das redes residuais, que às
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vezes se baralham porque as pessoas metem as águas pluviais diretamente nas águas residuais, isso
acresce o caudal e acontece que, nestas situações de intensidade de pluviosidade, evidentemente, isso
tudo vem ao de cima. A Câmara Municipal tem feito o esforço de as separar
continua a fazer

—,

—

é isso que está a fazer e

para que no futuro isso não exista. No entanto temos alguns constrangimentos, da

parte de particulares, ainda. Também não duvido que, eventualmente, poderá haver alguma coisa
respeitante à Câmara Municipal, mas, a sua intervenção, acima de tudo, foi pedagógica e didática. No que
concerne à intervenção do Senhor Vereador em exercício de funções Carlos Semedo, dizer-lhe que a
cultura é promoção turística do nosso território, das nossas gentes, mas também traz pessoas para a
nossa cidade. Eu fazia aqui uma articulação da cultura, que o Senhor Vereador Carlos Semedo
apresentou, com os últimos eventos que houve na nossa cidade e também apresentados pela Senhora
Vereadora Maria José Baptista: o Natal Branco, e a Noite Mágica 360.°. Estes são sinais de
desenvolvimento, orientação e planeamento. Nós hoje temos uma agenda cultural que nos orgulha

—

sinal

do trabalho que tem sido feito. Esta aplicação, especificamente em áreas da música, da literatura, das
exposições, enfim, das mais variadas áreas da cultura, evidentemente que também tem a ver com o
investimento da Câmara Municipal em tudo o que diz respeito aos museus, às iníraestruturas, adequar a
cidade, o concelho. Dizer que esta articulação com as infraestruturas, não só da cidade, mas também por
dispersá-las e, porque não, também usar o termo concentrá-las em outras regiões do nosso concelho, é
sinal que estamos a aplicar todo este fundamento, toda esta visão, todo este trabalho, nas coesões social
e territorial. Temos aqui algumas situações que passam um pouco despercebidas... Lá está, é tanta coisa
que algumas passam despercebidas...! Como por exemplo, dois projetos que estão a ser desenvolvidos
no nosso concelho em parceria com outras associações: o Projeto Interculturas e oPrograma Escolhas. É
importante que se diga, que se reitere, esta diversidade de projetos sociais que estão a ser feitos, que têm
fundos comunitários, que têm técnicos que estão a trabalhar, mas, acima de tudo, também têm uma carga
voluntária de pessoas que dão, como se costuma dizer, o seu trabalho, o seu empenho em prol destes
projetos

—

é preciso realçar o trabalho de voluntariado em prol destas situações que estão completamente

identificadas. Nós temos uma diversidade cultural já com alguma dimensão, na cidade e no concelho, mas
é preciso fazer alguma coisa: estes dois programas. Refiro-vos uma participação num projeto fotográfico,
que se apresentou com o propósito de evidenciar o multiculturalismo que começamos a ter. Nós vamos na
rua e vimos muitas culturas, muitas pessoas com tez completamente diferente. Temos que intervir, temos
que criar espaço a essas pessoas, criar qualidade de vida para todos, porque isto é para todos. Não
podemos fazer uma segregação. Isto existe no nosso território, a fusão de elementos caraterizadores da
cultura de Castelo Branco e elementos culturais dos jovens migrantes que nos aparecem e que nós
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precisamos de adequar, trabalhar com eles, ouvi-los, trazê-los, no sentido de não lhes criar limitadores,
não os influenciar com a nossa cultura, mas mostrar-lhes que nós também temos cultura

—

uma cultura

diferentes, mas procuramos também que eles nos mostrem a cultura deles. Esta integração, esta
particularidade, é importante que se faça com a parceria entre a Câmara Municipal e as instituições.
Conhecer outras culturas, foi este projeto fotográfico. Foi excelente e bem trabalhado e, eu penso, que às
vezes passa despercebido ou de uma forma muito ténue pela nossa comunicação social... Esta não é
uma critica, mas uma fundamentação, precisamente porque aquilo que fazemos é tanto, que às vezes não
cabe nos papeis... Parece que não cabe, mas é uma verdade, porque é tanta coisa, que às vezes é
importante que aqui se faça um apelo a estas situações. Este é o nosso território, a nossa região, é o
nosso concelho, é aquilo que, diariamente, nos esforçamos no Executivo e que todas as pessoas, que não
sendo do Executivo, se esforçam. Eu acho que estamos no bom caminho, o Senhor Presidente da
Câmara, Luís Correia, tem uma visão, tem um caminho. É isso que está definido, com a nossa ajuda.
Todos em conjunto, temos feito muito mais e melhor e isso deve-nos encher de orgulho, mas também
deve ser motivante para o futuro. Era isto que eu também vos queria apresentar, de uma forma muito
prática e muito real. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Pegando naquilo que estava a dizer, a parte
do planeamento, obviamente que tudo tem de ter um planeamento e pressupostos por detrás. Acredito
que naquilo que lhe tinha questionado, na verba para a promoção turística para o concelho, tenham
existido vários pressupostos, para que tenham chegado a este montante. E eu volto a questionar, de forma
clara, transparente e direta: em que pressupostos é que esta verba se vai gastar? Eu percebi que uma
parte da verba vai ser investida no Natal Branco, na passagem de ano, mas também queria perceber se
este valor também é canalizado para a área da televisão para promoção televisiva, da rádio, através do
desporto, empresas locais... Gostava mesmo de saber quais é que são os pressupostas que estão por
detrás disso. Nós vemos a marca de Castelo Branco em algumas promoções locais e eu gostava de saber
se este montante é para isso. A verba aumentou e registamos isso com agrado, mas gostava de ter este
detalhe, se me pudesse elucidar. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Mais uma vez, bom dia. Relativamente ao
exercício que o Senhor Vereador Hugo Lopes está a fazer, é importante que seja mais ou menos
esclarecido de como é que as coisas acontecem. Efetivamente, o Orçamento para 2020, tal como os
orçamentos anteriores, tem aqui um conjunto de vertentes: há o Orçamento, há as Grandes Opções do
Plano (GOP), há o Plano Plurianual de Investimento e há as Atividades Mais Relevantes. Obviamente,
nem todas as atividades que a Câmara desenvolve estão refletidas nas GOP, só vão para as Grandes
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Opções do Plano as ações que possam ter um projeto. Neste caso da promoção turística até tem a ver
com uma candidatura que está para aprovação. Portanto, não vale a pena estar a prender-se aos valores.
O Orçamento é uma previsão daquilo que contempla um conjunto de dinâmicas que estão previstas e
planeadas no âmbito duma estratégia. Dentro dessa estratégia e dessa promoção turística, haverá várias
dinâmicas, muitas delas já foram conhecidas no ano de 2019, dentre um conjunto de grandes eventos e
outras de eventos com menor dimensão, mas usando um conjunto de meios e de mecanismos para que a
promoção turística possa ser feita, adequada a uma estratégia que está definida. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Agradeço o esclarecimento do Senhor
Vereador Jorge Pio. Percebo aquilo que me está a dizer, obviamente, e vou ao encontro daquilo que disse,
que é as várias dinâmicas terem pressupostos por trás... Também sei fazer a análise do Orçamento e
onde é que esta verba está inserida, nas Grandes Opções do Plano, mas são estas tais dinâmicas que eu
estou aqui a questionar...! Porque existem pressupostos por detrás de uma verba, se existe uma
candidatura... São esses prossupostas que eu estou a pedir, para que me elucidem... Ou se existem aqui
outras perspetivas ou dinâmica que se prendem a este valor, ou se, simplesmente, é para aquilo que já foi
feito em 2019 e vão replicar para 2020. Basicamente, é isso que eu estou a questionar. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Ex.mo Senhor Presidente em exercício de
funções. Na sua pessoa, eu gostaria de agradecer todos os esclarecimentos que foram dados,
relativamente à minha intervenção. Para mim fica muito claro, e hoje fica bem patenteado nesta reunião
em particular, que todos nós podemos servir as nossas terras, os nossos concelhos, independentemente
de estarmos no exercício de funções, ou podermos estar na oposição. Eu folgo muito em saber que o
protocolo com o Centro Social de Salgueiro do Campo, que aguardava há meio ano esta mesma
assinatura, para que as verbas fossem transferidas, vai ser brevemente assinado. Folgo em saber isso e
registo, como também registo que, todas aquelas sinalizações que eu fui fazendo de lacunas, deficiências
e sugestões, para o parque de campismo, tenham tomado boa nota daquilo que foi referenciado. Há um
segundo aspeto, que já agora não posso deixar de passar, que tem a ver com a intervenção da Senhora
Vereadora Maria José Baptista. A sua intervenção foi em tom justificativo e nós sabemos porquê...!
Porque houve um número muito significativo de reclamações que entraram após o dia dezanove de
dezembro, na Câmara e nos Serviços Municipalizados, face às inundações. Houve um número muito
elevado. No contato que eu tive com muitas pessoas, passaram-se os dez dias úteis e as pessoas não
tiveram direito a uma resposta, a uma justificação, a coisíssima nenhuma, e, quando alguém invocou que
a única pessoa que tinha estado atenta, preocupada, tinha sido o vereador da oposição Carlos Almeida,
essas pessoas foram contatadas. Portanto, nós, na oposição, também servimos o nosso concelho. Em
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terceiro lugar, também não deixo de dar nota, relativamente à intervenção do Senhor Vereador Jorge Pio
que eu, no dia dezoito de janeiro de 2019, numa reunião pública, trouxe aqui alguns dados relativos ao
turismo, que tinham a ver com a evolução do número de dormidas, entre o ano 2001 a 2017: fiz alusão a
que a evolução dos números naqueles anos todos tinham sido muito empobrecedores para o concelho de
Castelo Branco; comparei o concelho de Castelo Branco com as demais capitais do interior do país
porque, no número de dormidas, havia concelhos, como Évora, que tinham subido cento e setenta e nove
por cento, Beja, cento e cinquenta e dois por cento, Guarda, cento e vinte e sete por cento e, Castelo
Branco, apenas treze ponto seis porcento. Nessa mesma reunião, também fiz alusão a um quadro
comparativo entre as receitas obtidas do período que vai compreendido entre 2009 e 2017 e os proveitos
turísticos para as capitais do interior do país. Também aí, na altura, sinalizei que Castelo Branco estava
muito atrás das outras capitais do interior país: Castelo Branco só conseguia ultrapassar a Guarda, com
um crescimento de proveitos, entre 2009 e 2017, de dois ponto nove porcento, ao contrário de outras
captais do interior, como Portalegre, com cento e trinta e um porcento, ou Évora, oitenta e sete porcento,
ou Beja, oitenta e três porcento, e assim sucessivamente... Na altura, e com isto vou terminar, quando eu
trouxe estes dados, fui qualificado de estar a apoucar, de estar a diminuir, ‘lá vinha eu, mais uma vez, com
os dados, com a descontextualização dos valores’, enfim, com um conjunto de acusações a que já me
habituei ao longo destes anos, quando eu trago estes números. Agora, Senhor Vereador Jorge Pio,
também fico particularmente feliz em saber que, entre 2017 e 2018, tenham aumentado o número de
dormidas e de receitas, no nosso concelho, mas folgo muito em saber que, agora, a fonte para a sua
intervenção seja, exatamente, a mesma que eu também me servi ao longo destes anos que tenho aqui no
Executivo, que é o Instituto Nacional de Estatística. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Mais uma vez bom dia. Senhor Vereador
Carlos Almeida, por acaso ontem, ao serão, eu estive a ler, exatamente, a ata em que faz a sua
intervenção relativa ao turismo. Uma vez que andamos aqui muita vez neste mesmo patamar dos
números, não quero estar a ser incoerente quando apresento números de uma maneira, ou, de certa
forma, refuto os seus números. Por isso é que li, com cuidado, a sua intervenção naquela reunião de
janeiro de 2018 ou 2019, já não me lembro muito bem. Essa intervenção vem, exatamente, naquilo que é
o meu intuito, ao intervir hoje. O Senhor Vereador Carlos Almeida faz um levantamento de um período
alargado que, de certa forma, vem tentar identificar que Castelo Branco tinha tido um crescimento inferior
a outras cidades capitais de distrito, comparáveis a Castelo Branco. Hoje, aquilo que eu venho aqui trazer
é que

—

por acaso, há pouco esqueci-me e ainda bem que tenho esta oportunidade para o dizer

—,

num

passado mais recente, e agora até me vou pôr aqui no período de 2014 a 2018: o aumento de hóspedes,
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em Castelo Branco, foi de quarenta e oito porcento; o aumento de dormidas, foi de sessenta e seis
porcento; o aumento de proveitos, foi de sessenta e dois porcento... É este período do passado recente

—

que coincide com este mandato e com o mandato anterior, mandatos liderados pelo Senhor Presidente
Luís Correia, em que, no primeiro dia em que tomou posse, no mandato anterior, definiu o turismo como
uma prioridade na sua política

—

que prova que Castelo Branco apresenta dados muito significativos e,

agora, neste passado recente, neste período de 2014 a 2018, superiores à Covilhã, à Guarda, a Bragança,
a Beja, a Évora, a Santarém... Eu quero demonstrar-lhe é que, ao contrário daquela intervenção que fez
nessa reunião que refere, em que, efetivamente, Castelo Branco, teve um crescimento ténue, porque
também parte de uma base bem abaixo de alguns desses concelhos que foram referidos naquela
reunião... O que eu quero agora demonstrar, e é apenas esse o intuito, é que, neste mandato e no
mandato anterior, em que o turismo foi definido como uma oportunidade, os números vêm agora
comprovar que, o crescimento que Castelo Branco, além de ser superior ao valor do país, além de ser
superior ao valor da região centro, é também superior a algumas das capitais de distrito que, na altura,
foram abordadas. Significa isto que, a política que Castelo Branco está a desenvolver está com uma
dinâmica ligeiramente superior e, em algumas vezes, sígnificativamente superior, a outras capitais de
distrito, e, entendo eu, que a política que estamos a desenvolver está, finalmente, a dar frutos o que,
claramente, é um contentamento para nós, para Castelo Branco. Foi apenas isto, mas por acaso tive o
cuidado de ler a sua intervenção, porque também não queria cair aqui em incoerências. Aquilo que importa,
neste caso, e tal como no caso das exportações, é que estamos a ter boas notícias na nossa economia.
No caso do turismo, a Câmara Municipal tem um papel ativo, porque o definiu como prioritário. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Mais uma vez bom dia, Senhor
Presidente em exercício. Senhores Vereadores, Senhor Diretor. Senhor Chefe de Divisão. Senhor
Funcionário do Município. Público em geral. Senhor Jornalista, José Júlio. O Senhor Vereador Carlos
Almeida afirmou que eu tive necessidade de me justificar e vir para aqui com estes dados, que eu afirmo
mais uma vez, que não se referem a um estudo, mas são uma realidade, são baseados em evidências
apontadas pela ERSAR. Eu fiz apenas um trabalho, que eu acho ser útil, porque o Senhor Vereador,
quando faz declarações públicas de um aspeto negativo, dá a entender que, neste Município, tudo é
negativo nestes três setores. Fiz um exercício de esclarecimento, não de justificação e aqui nós, também,
devemos esclarecer as coisas. Digo, mais uma vez, que os Serviços Municipalizados fizeram, ao longo
dos anos, nos Executivos do PS, grandes investimentos em redes separatívas, em redes pluviais e vamos
continuar a fazê-los. Evidentemente, o investimento não pode ser feito apenas em um ano, nem temos
capacidade, sequer. Mas, paulatinamente, anualmente, cada vez que fazemos intervenções nas nossas
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redes, construímos redes separativas. O Senhor Vereador também disse, que foi ter com as pessoas, que
ouviu os lamentos... Nós também. ‘Nós’, este Município

—

e estou a falar da Proteção Civil Municipal, dos

operacionais e das chefias dos Serviços Municipalizados, dos bombeiros, da polícia

—

constituímos

equipas no terreno. ‘Nós’ também sabemos aquilo que se passou... Mal, seria, se nós não tivéssemos
conhecimento...! Quando diz que ‘há reclamações que vão para além dos dez dias’, sabe, Senhor
Vereador, nós não gostamos de responder às reclamações sem termos conhecimento das suas causas.
Nos Serviços Municipalizados vamos a casa das pessoas avaliar tecnicamente aquilo que aconteceu e só
com essa avaliação é que nós podemos responder às reclamações e solicitar a essas pessoas que
venham até nós para as esclarecermos. É o que tem sido feito diariamente. Também, dizer que as
reclamações que chegaram aos Serviços Municipalizados, que são muito poucas. São cinco processos, na
imensidão da cidade e, três delas, não são da responsabilidade dos Serviços Municipalizados. Quando eu
disse há pouco que há situações de ligarem as águas pluviais às residuais, é um erro... Isso está
regulamentado e, inclusivamente, em outros tempos, fizemos reuniões com associações de bairro e
aconselhamos a desligar estas redes pluviais das residuais. Esta foi uma análise séria, não podia ser de
outra forma, porque o nosso trabalho é sério, é continuado, como é nosso dever. Quero terminar dizendo
que este Município se destaca a nível do setor da água, do saneamento, dos resíduos e se destaca,
mesmo, a nível da ERSAR. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente em exercício de funções,
eu tenho necessidade de fazer uma clarificação. Parece-me a mim que as minhas palavras foram
deturpadas, por parte da Senhora Vereadora Maria José Baptista, seguramente, que não com intenção,
mas foram deturpadas. Aquilo que a Senhora Vereadora diz ser uma intervenção pública minha, não foi
uma intervenção pública oral, foi uma intervenção escrita, está escrita, pode ser revisitada a qualquer
momento e eu faço alusão, concretamente, a dois aspetos, podia até fazer a mais aspetos, desse mesmo
relatório da ERSAR. Nesse escrito eu apenas faço alusão ao número elevado de inundações que têm
lugar na nossa cidade, que é um aspeto negativo, como também faço alusão a um outro aspeto, que
também lá está referido como um aspeto fraco, que tem a ver com a fraca reabilitação de coletores e por
aí me fico, não digo mais, nesse escrito. Mas até podia ir mais longe, porque nesse mesmo relatório há um
conjunto de recomendações, em concreto, uma recomendação muito clara, de que os SMAS estão a violar
a lei. Mas como digo, é bom precisar as coisas, porque no escrito não fiz nenhum caráter especulativo, fiz
alusão concreta a estas duas situações. Segundo ponto, tem a ver com as reclamações. Eu tenho
conhecimento de que entraram vários e-mails

—

não sei se foi nos Serviços Municipalizados, mas aqui na

Câmara entraram, seguramente nos Serviços Municipalizados também entraram
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resposta e, quando foi feita alusão à minha pessoa, foi feito um contato telefónico no sentido da pessoa
imediatamente se dirigir aos Serviços Municipalizados. A Senhora Vereadora não tem condições de
desmentir isto, porque, de facto, isto aconteceu e pode ser testemunhado por pessoas. De modo que, dizia
eu, a oposição também pode servir o concelho. É isso que nós procuramos fazer, trazendo sugestões. Na
altura em que fiz alusão às inundações, eu apresentei um conjunto de sugestões. Eu acho que, no futuro,
os Serviços Municipalizados, quando se previrem dias de maior pluviosidade, podem perfeitamente
disponibilizar duas, três linhas telefónicas, no sentido de dar um apoio, uma ajuda às pessoas. Uma das
coisas que as pessoas se sentiram, foi abandonadas, nalguns casos concretos, levando em linha de conta
que ligaram com insistência para os Serviços Municipalizados e ninguém as atendia. Foi num sentido
construtivo, no sentido de os próprios Serviços Municipalizados melhorarem a sua prestação, que na altura
eu fiz a intervenção que fiz, na reunião mencionada, relativamente às inundações. Muito obrigado.’
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Mais uma vez bom dia. É evidente que
eu não posso deixar passar, algumas afirmações do Senhor Vereador Carlos Almeida. Eu tive o cuidado
de explicar porque é que acontecem, por vezes, inundações, principalmente quando há grandes níveis de
pluviosidade: eu referi, e refiro outra vez, as ligações das águas pluviais às águas residuais, a má
utilização dos munícipes, onde eu me incluo, da rede de saneamento. Há substâncias que não devem ir
para as redes, porque causam entupimentos e, quando falamos de inundações, temos três aspetos a
considerar. Quando fala nas reclamações... Sim, nós tivemos reclamações orais, as pessoas dirigiram-se
aos Serviços Municipalizados, nós estamos atentos, mas uma resposta a uma reclamação é exigida
quando ela é escrita. Eu referi qua as pessoas se dirigiram aos Serviços Municipalizados, e fizeram muito
bem, porque é ali que se devem dirigir, são os Serviços Municipalizados que conhecem e tratam estas três
áreas do saneamento. É evidente que as pessoas foram esclarecidas e eu repito: fomos ao terreno, a casa
das pessoas, nomeadamente, estou a lembrar-me de uma situação em que as grelhas interiores da predial
não estavam limpas... Ora, não pode ser imputada aos Serviços Municipalizados, uma responsabilidade
que é do munícipe. Também, os telefonemas... Sim, tivemos muitos telefonemas, que foram sempre
atendidos por operacionais. Mas, quando temos operacionais empenhados, que dão o melhor de si no
terreno para resolver o problema às pessoas, é evidente que algumas não terão sido atendidas
telefonicamente. Portanto, também não podemos pôr em causa este trabalho dos operacionais. Agora,
violar a lei...!? O Senhor quer-se referir a quê...? Está a referir-se ao tarifário social...? Se faz favor,
esclareça, e esta câmara não pode ficar com esta suspeição.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Peço desculpa, eu vou necessitar de fazer um
esclarecimento adicional, Senhor Presidente em exercício de funções. Podem revisitar novamente tudo
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aquilo que está gravado e em circunstância alguma eu pus em causa os operacionais. Em momento algum
pus em causa as pessoas que trabalham no Município. Pus em causa a Proteção Civil, pus em causa os
serviços Municipalizados, não pus em causa nenhum operacional. Quanto muito, aquilo que, eventualmente,
posso questionar, são as responsabilidades, sob um ponto de vista político. Portanto, que fique claro que
não houve aqui nenhum assacar de responsabilidade, à parte operacional. No que diz respeito a esse
relatório

—

vamos então ao ‘esclarecimento’

—,

nele fica uma recomendação, muito bem clara, que os

Serviços Municipalizados estão a cobrar um valor que, à partida, diz o relatório, é indevido e que tem a ver
com as ligações aos ramais numa ligação inferior a dez metros. A recomendação é clara: no sentido que
todas aquelas ligações que são inferiores a dez metros, não devem ser cobradas ao munícipe. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Nós temos um regulamento de serviço,
aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. É óbvio que os ramais de primeira
habitação são gratuitos...! Quem morar em Castelo Branco, vier para Castelo Branco, tenha um
estabelecimento autónomo que quer ligar à rede pública, o primeiro ramal é gratuito. Um ramal numa
freguesia, alguém que construa uma casa numa freguesia, o ramal é gratuito. Mas, é óbvio que há custos
e, para a segunda habitação, o ramal é pago, tem que ser pago. Nós não violamos a lei. Uma coisa é
recomendar, outra coisa é violar a lei. Na circunstância de tudo o que é superior a determinado
cumprimento, no segundo ramal, nós cobramos, senão são os outros consumidores que vão pagar esse
serviço, porque é um custo. Tenho dito.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Vice-Presidente deu por encerrado o período antes
da ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, conforme estipulado no artigo
53.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
II— PERíODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

Hasta PÚBLICA

Venda dos Lotes C3, C4, CIO, CII e C14 para Construção de Moradias Unifamiliares. Quinta da
TorrelQuinta do Chaparral em Castelo Branco

O Senhor Vice-Presidente mandou que fosse posta em hasta pública, conforme o Edital n.° 84/2019,
de 23 de dezembro e, de harmonia com a deliberação tomada pela Câmara Municipal, em reunião de 20 de
dezembro 2019, a venda de cinco lotes de terreno para construção de moradias unifamiliares na Quinta
da Torre/Quinta do Chaparral, em de Castelo Branco, por arrematação ao maior licitante. Os lotes a
alienar têm as seguintes caraterísticas:
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Lotes

Área (m2)

Aimpl (m2)

Abc (m2)

N.° Fogos

Preço Base licitação (€)

C3

420,00

125,00

250,00

1

59.000,00

04

420,00

125,00

250,00

1

59.000,00

CiO

429,00

136,00

250,00

1

57.200,00

Cli

429,00

140,00

250,00

1

57.200,00

014

436,00

144,00

250,00

1

57.100,00

Aimpl

—

área de mplantação. Abc

—

área bruta de construção

As condições de venda são as seguintes: o preço base de licitação dos lotes são os constantes no
quadro supra; o montante mínimo de cada lance é de quinhentos euros; no ato de arrematação, os
adquirentes liquidarão 15% do valor da venda; e os restantes 85% serão pagos na data da celebração da
escritura de compra e venda que será celebrada no prazo máximo de 90 dias.
Postos a lanços, nos termos regulamentares, os lotes foram arrematados nos seguintes termos: Lote
C3, retirado por inexistência de interessados; Lote C4 foi adjudicado à maior licitação, na quantia de €
59.000,00, feita por Anabela Gama Antunes, com o número de identificação fiscal 226088260; Lote 10,
retirado por inexistência de interessados; Lote Cli, retirado por inexistência de interessados; e Lote C14,
retirado por inexistência de interessados.
A Câmara Municipal deliberou ainda dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o
substitua, para outorgar o respetivo contrato de compra e venda.
Ponto 2— APROVAÇÃO DE ATA
Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 3 de janeiro de 2020 (Ata
n.° 1) que, posta a votação, foi aprovada, por unanimidade, nos termos do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 3

—

TRANSFERÊNCIA CORRENTE

Juntas e Uniões de Freguesia. Gratificação a Membros das Mesas de Voto

—

Eleição para a

Assembleia da República 2019

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 127, de 09/01/2020, da Secção de
Contratação Pública, reportando que foi depositada, na conta do Município de Castelo Branco, a verba
total de € 19.672,60, correspondente à compensação dos membros das mesas de voto do processo
eleitoral para a Assembleia da República 2019, realizado no dia 6 de outubro de 2019. Da informação,
constam as seguintes verbas a transferir para as juntas e as uniões de freguesia: Alcains, a verba de €
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1.035,40; Almaceda, a verba de € 776,55; Benquerenças, a verba de € 517,70; Castelo Branco, as verbas
de € 7.247,80 (Eleição da Assembleia da República) e € 517,70 (Mesa de Voto Antecipado Mobilidade

—

29 de setembro de 2019); Lardosa, a verba de €517,70; Louriçal do Campo, a verba de € 258,85; Malpica do
Tejo, a verba de €258,85; Monforte da Beira, a verba de €258,85; Salgueiro do Campo, a verba de € 517,70;
Santo André das Tojeiras, a verba de € 1.035,40; São Vicente da Beira, a verba de € 1 .294,25; Sarzedas,
a verba de € 1.553,10; Tinalhas, a verba de € 258,85; União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo,
a verba de € 517,70; União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a verba de € 517,70; União das
Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, a verba de €517,70; União das Freguesias de Freixial do Campo
e Juncal do Campo, a verba de € 1.035,40; União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, a
verba de €517,70; e União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, a verba de €517,70.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir, para as juntas e as uniões de freguesia, o
montante total de € 19.672,60, correspondente à compensação dos membros das mesas de voto do
processo eleitoral para a eleição da Assembleia da República 2019, realizado no dia 6 de outubro de 2019,
repartido nas seguintes verbas: Alcains, a verba de € 1.035,40; Almaceda, a verba de € 776,55;
Benquerenças, a verba de € 517,70; Castelo Branco, as verbas de € 7.247,80 (Eleição da Assembleia da
República) e € 517,70 (Mesa de Voto Antecipado Mobilidade —29 de setembro de 2019); Lardosa, a verba
de € 517,70; Louriçal do Campo, a verba de € 258,85; Malpica do Tejo, a verba de € 258,85; Monforte da
Beira, a verba de € 258,85; Salgueiro do Campo, a verba de € 517,70; Santo André das Tojeiras, a verba
de € 1.035,40; São Vicente da Beira, a verba de € 1.294,25; Sarzedas, a verba de € 1.553,10; Tinalhas, a
verba de € 258,85; União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, a verba de € 517,70; União das
Freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a verba de €517,70; União das Freguesias de Escalos de Cima e
Lousa, a verba de € 517,70; União das Freguesias de Freixial do Campo e Juncal do Campo, a verba de €
1.035,40; União das Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo, a verba de €517,70; e União das
Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Cafede, a verba de € 517,70.
Ponto 4— Contratação Pública
Venda de Pinhas de Pinheiro Manso. Ata de Abertura de Propostas

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente, para conhecimento, a ata de abertura de propostas,
elaborada pelo júri do procedimento concursal público promovido para a venda de pinhas, na árvore, dos
pinheiros mansos localizados no Parque Urbano de Castelo Branco. O procedimento foi autorizado, por
deliberação da Câmara Municipal de dia 20 de dezembro de 2019, através da entrega de propostas em
carta fechada, conforme o Edital n.° 86/2019, de 27 de dezembro de 2019, afixado nos lugares de estilo e
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publicado no jornal Gazeta do Interior, edição do dia 1 de janeiro de 2020. Observada a tramitação legal, o
júri do concurso propôs a adjudicação do procedimento à única proposta, apresentada por Prados &
Bosques, Lda (NIF 514182636), pelo valor de € 1.000,00. A adjudicação foi tornada efetiva por despacho
do Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos da alínea cc) do n.° 1 do artigo 33.°, conjugada
com o n.° 1 do artigo 34.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— Obras Municipais
Aquisição de Serviços para Fornecimento de Energia Elétrica. Ratificação de Despacho do Senhor
Presidente para Anulação de Compromisso
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 186, de 13/01/2020, do Departamento de
Administração Geral, sobre a anulação do compromisso referente a um contrato celebrado para a aquisição
de serviço, com o seguinte texto: “Considerando que: 1. Do contrato n.° 80, celebrado em 09/07/201 8, com
a EDP Comercial Comercialização de Energia, SA (NIF 503504564), para a ‘Aquisição de Serviços para
Fornecimento de Energia Elétrica’, foi efetuado um compromisso para o ano 2019, no valor de €
3.321.417,86; 2. Do contrato referido no ponto anterior, existe um saldo do compromisso de € 235.933,48;
3. Na presente data, por questões técnicas, existem ainda alguns pontos de entrega que ainda não
transitaram para o atual comercializador, a Endesa

—

Energia SA Sucursal Portugal conforme contrato n.°

123, celebrado em 29/07/2019. Pelo exposto estima-se que, seja necessário assegurar do compromisso
descrito no ponto 1, um valor de € 35.933,48, pelo que se pode descomprometer o valor de € 200.000,00
no referido compromisso”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente que
autoriza a anulação de verba do compromisso com o saldo de € 235.933,48, efetuado no âmbito do
contrato de Aquisição de Serviços pata Fornecimento de Energia Elétrica, celebrado com a empresa EDP

Comercial Comercialização de Energia, SA, em 09/07/2018, com o objetivo de descomprometer o valor de
€ 200.000,00, ficando o compromisso com o saldo remanescente de € 35.933,48.
Ponto 6— ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
Lote H5, Rua G. Ramalheiro & Viegas, Lda. Venda a Terceiro. Designação de Representante
Municipal em Comissão de Avaliação

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento, apresentado por Cristina Barata

—

Solicitadora, mandatária da firma Ramalheiro & Viegas, Lda, para autorização de transmissão, a terceiro,
do Lote H5, Rua G e benfeitorias, da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB),
Ata n.° 2/2020, de 17 de Janeiro
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mantendo a atividade

—

‘Oficina de Corte de Mármores e Granitos. Prédio inscrito na matriz predial urbana

sob o artigo 11930 da freguesia de Castelo Branco e registo de aquisição a favor dos vendedores pela
Ap.529 de 2019/11/15, referente às descrições números 12458 e 9896 (desanexação) da freguesia de
Castelo Branco. A inscrição na matriz, data do ano de 1991 e o Alvará de Licença de Utilização n.° 196/98,
data do ano de 1998.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
designar representante da Câmara Municipal na comissão de avaliação a ser criada para apuramento do
valor/custo das benfeitorias realizadas no Lote H5, Rua G da ALECB, propriedade da firma Ramalheiro &
Viegas, Lda, o Diretor do Departamento Técnico Operacional, Luis Alfredo Cardoso Resende, nos termos
dos n.°s 3 e 4 do artigo 47.° do Regulamento da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco.
Ponto 7

—

URBANISMO E OBRAS PARTICULARES

7.1. Audiência Prévia no Âmbito do Procedimento de Reclassificação como Monumento Nacional
da Igreja de São Miguel

—

Também Igreja Matriz e Sé Catedral em Castelo Branco

—

e

Redenominação para Sé de Castelo Brancollgreja de São Miguel, Matriz de Castelo Branco
e Respetivo Património Móvel Integrado. Emissão de Parecer nos termos do Artigo 28.° do
Decreto-Lei n.° 30912009, de 23 de Outubro

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o ofício referência DBC/DPIMI 18/05-02.05(111) da DireçãoGeral do Património Cultural, para informar que o Procedimento de Reclassificação como Monumento
Nacional da Igreja de São Miguel

—

Também Igreja Matriz e Sé Catedral em Castelo Branco

—

e

Redenominação para Sé de Castelo Branco/Igreja de São Miguel, Matriz de Castelo Branco e Respetivo

Património Móvel Integrado, mereceram o parecer favorável da Secção do Património Arquitetónico e
Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, em 28/11/2018 e a concordância da Direção-Geral do
Património Cultural, em 14/03/2019. Mais, informa ter sido dado início à consulta pública que terá a
duração de 30 dias e que as observações dos interessados deverão ser apresentadas junto da direção
regional de cultura territorialmente competente que, respetivamente, nos termos dos artigos 26.° e 28.° do
Decreto-Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro”. Pelo Diretor do Departamento Técnico Operacional, no
programa de gestão documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em 08/01/2020: “Comunicar à
Direção Regional de Cultura do Centro que a Câmara Municipal de Castelo Branco não se opõe à
redenominação para Sé de Castelo Branco/ Igreja de São Miguel, matriz de Castelo Branco e respetiva
reclassificação do edificado e do respetivo património móvel integrado como Monumento Nacional e à

manutenção da zona envolvente de proteção atualmente em vigor”.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que seja comunicado à Direção Regional de Cultura
do Centro que a Câmara Municipal de Castelo Branco não se opõe à redenominação para Sé de Castelo
Branco! Igreja de São Miguel, matriz de Castelo Branco e respetiva reclassificação do edificado e do
respetivo património móvel integrado como Monumento Nacional e à manutenção da zona envolvente de
proteção atualmente em vigor.
7.2. Carlos Manuel dos Santos Jorge. Prédíos Urbanos na Avenida das Palmeiras em Castelo
Branco. Certidão de Anexação
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento de Carlos Manuel dos Santos Jorge,
solicitando a anexação dos dois prédios contíguos na Avenida das Palmeiras em Castelo Branco,
respetivamente, inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 10239 e 10240, da freguesia de Castelo
Branco, e descritos na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob os n.°s 7045/20020319 e
7046/20020319, averbados em nome de Carlos Manuel dos Santos Jorge e Cláudia Madalena Cravo
Jorge. No programa de gestão documental MyDoc, em 27/08/2019, os serviços informaram julgar “não
haver inconveniente na anexação solicitada”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos dois prédios urbanos
contíguos, na Avenida das Palmeiras em Castelo Branco, respetivamente, inscritos na matriz predial
urbana sob os artigos 10239 e 10240, da freguesia de Castelo Branco, e descritos na Conservatória do
Registo Predial de Castelo Branco sob os n.°s 7045/20020319 e 7046/20020319, averbados em nome de
Carlos Manuel dos Santos Jorge e Cláudia Madalena Cravo Jorge.
7.3. Certidões de Compropriedade
7.3.1. Jaqueline Smith. Artigo 24 Secção J. Salgueiro do Campo
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por Jaqueline Smith, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 24, da secção J, freguesia de Salgueiro do Campo, a favor de
Jaqueline Smith, Dean James Beamand Smith, Aaron Lloyd Smith e Michael John Bailey, 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
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emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a
violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.°da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.3.2. Maria Alzira da Conceição Camilo Rosa Pio e Outra. Artigo 152 Secção D. Escalos de Baixo
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Alzira da conceição
Camilo Rosa Pio e Silvina da Conceição Camilo Marcelino, para emissão de “parecer favorável da Câmara
Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo
152, da secção D, da freguesia de Escalos de Baixo e Mata, a favor dos herdeiros Maria Alzira da
conceição Camilo Rosa Pio e Silvina da Conceição Camilo Marcelino, assumindo o compromisso de que
do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos
urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico
(informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere
no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual
dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só
é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.3.3. José Nunes de Andrade. Artigo 27 Secção Q. Santo André das Tojeiras
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por José Nunes de Andrade,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação a
1/3 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 27, da secção Q, freguesia de Santo André das
Tojeiras, a favor dos herdeiros Maria Teresa Andrade Esteves e Maria do Rosário Roque de Andrade de
Almeida, 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
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foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em
queo executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n°91/95, de
2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que
o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o
parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.°da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.3.4. José Nunes de Andrade. Artigo 52 Secção U. Santo André das Tojeiras
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por José Nunes de Andrade,
para emissão de parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação a
11131/100000 prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 52, da secção U, freguesia de Santo André das
Tojeiras, a favor dos herdeiros Maria do Rosário Roque de Andrade de Almeida e Maria Ângela Roque de
Andrade Lourenço, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do
prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre
estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver
inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.°
da Lei n.° 9 1/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo
constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele
possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.3.5. José Nunes de Andrade. Artigo 86 Secção U. Santo André das Tojeiras
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por José Nunes de Andrade,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação
ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 86, da secção U, freguesia de Santo André das Tojeiras, a
favor dos herdeiros Maria Ângela Roque de Andrade Lourenço e Maria do Rosário Roque de Andrade de
Almeida, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a
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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
queo executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n°91/95, de
2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que
o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o
parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.3.6. José Nunes de Andrade. Artigo 106 Secção D. Santo André das Tojeiras
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por José Nunes de Andrade,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação
ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 106, da secção D, freguesia de Santo André das Tojeiras, a
favor dos herdeiros Maria Teresa Roque Andrade Esteves, Maria Ângela Roque de Andrade Lourenço,
Maria do Rosário Roque de Andrade de Almeida e José Nunes de Andrade, 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 queo executivo municipal delibere
no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual
dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só
é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.3.7. José Nunes de Andrade. Artigo 107 Secção V. Santo André das Tojeiras
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por José Nunes de Andrade,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação
ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 107, da secção V, freguesia de Santo André das Tojeiras, a
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favor dos herdeiros Maria Teresa Andrade Esteves e Maria Isabel Roque de Andrade Vila Franca e José
Nunes de Andrade, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do
prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre
estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/201 2), julga-se não haver
inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.°
da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo
constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele
possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
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.
7.3.8. José Nunes de Andrade. Artigo 117 Secção HJ. Santo André das Tojeiras

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por José Nunes de Andrade,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação
ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 117, da secção HJ, freguesia de Sarzedas, a favor dos
herdeiros Maria do Rosário Roque de Andrade de Almeida e José Nunes de Andrade, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo
Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo
municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 9 1/95, de 2 de setembro,
na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer
favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do
prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
7.4. LE-EDI 216/2018. Tomás Almeida Garrett de Oliveira Ramos. Castelo Branco. Declaração de
Não Caducidade de Processo de Licenciamento de Obra

Ata n.°212020, de 17 de Janeiro

Página 29137

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares LE-EDI
216/2018, de 13/11/2018, requerido por Tomás Almeida Garrett de Oliveira Ramos, para proceder a obra
de edificação nova em Herdade dos Cancelos

—

Ponte do Rio Ponsul, Castelo Branco, alegando que

mantém a intenção de executar a obra. Na listagem do roteiro, processada pelo GSP (Gestão e
Seguimento de Processos), em 28/12/2019, os serviços informaram que “o requerente estará condições
lhe ser reabilitada a autorização de licenciamento, caso apresente os projetos relativos às especialidades
no prazo máximo de três meses”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de consulta
prévia de obras de edificação com a referência LE-EDI 216/2018, de 13/11/2018, requerido por Tomás
Almeida Garrett de Oliveira Ramos, para proceder a obra de edificação nova em Herdade dos Cancelos

—

Ponte do Rio Ponsul, Castelo Branco.
7.5. Manuel Afonso Sociedade Agropecuária, Lda. Estacal

—

Sarzedas. Declaração de Interesse

Público

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um pedido de declaração de interesse público, apresentado
por Manuel Afonso Sociedade Agropecuária, Lda. Estacal

—

Sarzedas. Declaração de Interesse Público.

Sobre o mesmo foi emitida a informação n.° 78, de 07/01/2020, da Divisão de Urbanismo Particulares, que
se transcreve: “A firma ‘Manuel Afonso Sociedade Agropecuária, Lda.’ apresentou um pedido de
informação prévia com o Processo n.° IP-EDI 1/2019, para a instalação de uma atividade pecuária

—

Avicultura, a implementar em Estacal, Sarzedas, Castelo Branco. O uso pretendido conforma-se com os
usos previstos no Artigo 52.° do PDM de Castelo Branco, publicado no Diário da República

—

1 a Série

-

n.° 185 de 11/08/1 994, com as alterações introduzidas pela Declaração (extrato) n.° 22/2017, publicada no

Diário da República, 2. Série

—

n.° 70 de 7 de abril de 2017, referindo que nas áreas rurais serão

admitidos edifícios de habitação e apoio destinados exclusivamente a residências dos agricultores e
respetivas famílias, assim como dos trabalhadores permanentes da exploração agrícola, equipamentos
turísticos, instalações de apoio às atividades agrícola, pecuária e florestal e outras edificações de
reconhecido interesse público, nomeadamente de carácter industrial, nos termos da lei em vigor. No
entanto, a área bruta de construção proposta é de 9.260,00m2, valor superior ao valor máximo previsto na
alínea c) do Artigo 57.° e 59.° da referida disposição legal (PDM), que é de 2.000m2. Neste contexto, e
tendo em conta: O requerimento apresentado pela firma ‘Manuel Afonso Sociedade Agropecuária, Lda.’,
no qual justifica o seu pedido; A declaração da Freguesia de Sarzedas; O parecer favorável do CMDF; O
parecer favorável da RAN; O uso pretendido conforma-se com as diretrizes do PDM. A pretensão
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enquadra-se na alínea a) do Ponto 2 do Artigo 57.° do Regulamento do PDM de Castelo Branco, não se vê
do ponto de vista urbanistico inconveniente na sua implementação, desde que: Seja respeitada toda a
legislação em vigor sobre a matéria, de onde se destacam o PDM de Castelo Branco publicado no Diário
da República 1 a Série B, n.° 185 de 11/08/1994, com as alterações posteriores, servidões e restrições
—

-

de utilidade pública como RAN, Decreto-Lei n.° 124/2006, de 28-06, com as alterações posteriores. Sejam
obtidos todos os pareceres e informações das entidades intervenientes no processo de licenciamento, de
onde se destacam a CCDR-C, DRAP-C, Agência Portuguesa do Ambiente, Avaliação de Impacte
Ambiental. Seja reconhecido o interesse público municipal, nos termos do disposto na alínea c) do Ponto 2
do Artigo 57.° e 59.° do Regulamento do PDM. Em face do exposto e caso superiormente se concorde,
julga-se de propor que o executivo municipal delibere, no sentido de eventual remissão do processo para a
Assembleia Municipal, para que aquele órgão, delibere sobre a declaração de interesse público para o
concelho e para a freguesia em causa, da instalação da unidade pretendida.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar e remeter, para apreciação e votação, da
Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugada com a alínea c) do artigo 57.° do PDM de Castelo Branco, publicado no Diário da
República 1.a Série B, n.° 185, de 11 de agosto de 1994, com as alterações introduzidas pela
—

-

Declaração (extrato) n.° 22/2017, publicada no Diário da República, 2. Série

—

n.° 70 de 7 de abril de

2017, o pedido de declaração de interesse público, requerido por Manuel Afonso Sociedade Agropecuária,
Lda, para a instalação de uma atividade pecuária avicultura em Estacal, na freguesia de Sarzedas.
—

—

7.6. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Dezembro de 2019

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 63 de 06/01/2020, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês dezembro de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8

—

SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD0s DE CASTELO BRANCO

Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Minutas de Contrato
8.1. Reparação de Caixa de Recolha de Resíduos da Viatura 92-50-PD

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 16/12/201 9, relativa à adjudicação do serviço, por consulta prévia, para Reparação de Caixa de
• Recolha de Resíduos da Viatura 92-50-PD, à empresa Hidrotruck, Lda, pelo montante de € 15.922,34,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/12/2019, relativa à adjudicação do serviço, por consulta prévia, para Reparação de Caixa de Recolha
de Resíduos da Viatura 92-50-PD, à empresa Hidrotruck, Lda, pelo montante de € 15.922,34, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
8.2. Renovação das Infraestruturas de Abastecimento de Água e de Drenagem na Zona
Nascente na Povoação de Póvoa de Rio de Moinhos

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 16/12/2019, relativa à adjudicação da empreitada, por concurso público, para Renovação das
lníraestruturas de Abastecimento de Água e de Drenagem na Zona Nascente na Povoação de Póvoa de
Rio de Moínhos, à empresa António Lourenço, Lda, pelo montante de € 208.713,52, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
16/12/2019, relativa à adjudicação da empreitada, por concurso público, para Renovação das
lnftaestruturas de Abastecimento de Água e de Drenagem na Zona Nascente na Povoação de Póvoa de
Rio de Moinhos, à empresa António Lourenço, Lda, pelo montante de € 208.713,52, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
8.3. Renovação de Infraestruturas e Repavimentação em Arruamentos na Zona Ocidental na
Povoação de Ninho do Açor

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 06/01/2020, relativa à adjudicação da empreitada, por concurso público, para Renovação de
lnftaestruturas e Repavimentação em Arruamentos na Zona Ocidental na Povoação de Ninho do Açor, à
empresa António Lourenço, Lda, pelo montante de € 198.801,61, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo
Branco, tomada em 06/01/2020, relativa à adjudicação da empreitada, por concurso público, para
Renovação de lnfraestruturas e Repavimentação em Arruamentos na Zona Ocidental na Povoação de
Ninho do Açor, à empresa António Lourenço, Lda, pelo montante de € 198.801,61, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
8.4. Reparação e Manutenção de Viaturas Pesadas

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da delïberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 06/01/2020, relativa à adjudicação do serviço, por consulta prévia, para Reparação e
Manutenção de Viaturas Pesadas, à empresa Scancar

—

Comércio e Reparação de Veículos, Lda, pelo

montante de € 70.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
06/01/2020, relativa à adjudicação do serviço, por consulta prévia, para Reparação e Manutenção de
Viaturas Pesadas, à empresa Scancar

—

Comércio e Reparação de Veículos, LUa, pelo montante de €

70.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
Ponto 9— CONTABILIDADE

9.1. Constituição de Fundo de Maneio. Feira Internacional de Turismo de Madrid
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 209, de 15/01/2020, da Unidade de
Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Económico, concernente à constituição de um fundo de
maneio, no montante de € 800,00, que ficará à responsabilidade da trabalhadora Maria Margarida Neves
Dias Salavessa, para fazer face a despesas não previstas, que possam ocorrer durante a presença da
representação do Município na FITUR

—

Feira Internacional de Turismo de Madrid, que decorrerá de 21 a

26 de janeiro de 2020. Da verba acima indicada prevê-se que € 500,00 possam ser despendidos em
“Serviços” e € 300,00 em “Bens”.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição de um fundo de maneio, no
montante de € 800,00, que ficará à responsabidade da trabalhadora Maria Margarida Neves Dias
Salavessa, para fazer face a despesas não previstas, que possam ocorrer durante a presença da
representação do Município na FITUR

—

Feira Internacional de Turismo de Madrid, que decorrerá de 21 a

26 de janeiro de 2020.
9.2. 38.a Alteração ao Orçamento e 33a às Grandes Opções do PlanoI2OJ9

Pelo Senhor Vice-Presidente foram presentes a 38.a Alteração ao Orçamento e a 33a ás Grandes
Opções do Plano/2019, respetivamente, nos valores de € 50.100,00 e € 1.500,00, nos reforços e €
50.100,00 e €2.558.500,00, nas anulações.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 10

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

10.1. União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo. Construção de Ossários nos
Cemitérios de Cebolais de Cima e Retaxo. Celebração de Contrato Interadministrativo

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 234, de 13/01/2020, do Departamento de
Administração Geral, sobre uma proposta de celebração de contrato interadministrativo com a União das
Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo. Da informação consta o seguinte texto: “1

—

A Freguesia de

Cebolais de Cima e Retaxo pretende levar a efeito a colocação de ossários nos cemitérios de Cebolais de
Cima e Retaxo. 2— Considerando que nos termos da alínea j), do n.° 1, do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013,
de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal deliberar sobre formas de apoio às freguesias, no
quadro da promoção e salvaguarda da articulação dos interesses próprios das populações. 3 Assim, em
—

face do exposto, e nos termos da alínea m), do n.° 1, do artigo 33°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
não se vê inconveniente que a Câmara Municipal aprove o apoio de 23.532,00 €,

União das Freguesias

de Cebolais de Cima e Retaxo, devendo deliberar e submeter à Assembleia Municipal a proposta de apoio
a qual, após a respetiva aprovação, deverá ser formalizada mediante a celebração de um contrato
interadministrativo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a celebração de um contrato
interadministrativo com a União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, que estabelece a
transferência da verba de € 23.532,00 (IVA incluído à taxa vigente de 6%), para a construção de ossários
nos cemitérios de Cebolais de Cima e Retaxo, nos termos das alíneas 1) e m) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro.
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Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para efeitos de autorização, nos termos da
alínea k) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para assinar o
contrato interadministrativo, após aprovação da Assembleia Municipal.
10.2. Motoclube de Alcains. Isenção de Pagamento de Licença de Ruído
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente, para ratificação, um requerimento para isenção de
pagamento de licença de ruído exarado pelo Motoclube de Alcains

—

Dog’s Land. Pelo Gabinete Jurídico,

no programa de gestão documental MyDoc, foi inscrita a seguinte informação, em 13/01/2020: “A
requerente, solicita a isenção do pagamento de licença de ruído para a realização do XXV aniversário do
Motoclube de Alcains, evento que decorrerá no dia 15 de fevereiro de 2020, aberto a toda a população de
Vila de Alcains. Nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas
do Município, a Câmara Municipal pode dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento
fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas de
direito público, associações humanitárias, desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou profissionais,
que beneficiem de isenção ou redução de (IRC), o que deverá ser comprovado mediante a apresentação
do competente documento, desde que os atos ou factos se destinem à prossecução de atividades de
interesse público para o Município. Da documentação junta ao processo, constata-se que a associação,
beneficia de isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. A requerente é uma
Associação de cariz voluntario e sem fins lucrativos que tem por objeto a promoção e difusão de atividades
recreativas, culturais e sociais. 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, isentar o Motoclube de Alcains

—

Dog’s Land do

pagamento da licença especial de ruído, enquanto organizador do evento comemorativo do vigésimo
quinto aniversário do motoclube, a ter lugar no dia 15 de fevereiro de 2020, nos termos do n.° 2, do artigo
6.° do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município.
Ponto 11

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Vice-Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 16 de janeiro:
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Operações Orçamentais

€ 35.737.035,38

Operações Não Orçamentais

€ 28.29103

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

Terminados os assuntos da ordem do dia, a Câmara Municipal passou a ouvir as intervenções por
parte do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Interveio o Senhor António José Veríssimo Teixeira Bispo, para recordar que durante o ano 2019

interveio em reuniões públicas da Câmara Municipal, para chamar a atenção do estado de degradação em
que o chafariz de São Marcos se encontrava e disse que, agora que os trabalhos de requalificação iriam

dar inicio, se sentia na obrigação de vir agradecer. Ainda, ofertou o Executivo com uma fotografia tirada no
dia anterior, onde se podia ver o chafariz agora desenterrado e com o seu aspeto e dimensão originais,
para solicitar ao Executivo que não permitissem que o chafariz voltasse a ficar cerca de trinta centímetros
abaixo do pavimento, por motivo das intervenções ocorridas no Largo de São Marcos durante o Século
XX. O Senhor Presidente em exercício aceitou o agradecimento do munícipe, mas também agradeceu

ao Senhor António Bispo, a preocupação demonstrada pelo estado de conservação dos bens públicos.
Seguidamente, usou a palavra o Senhor José Calcinha, que interveio, no seguimento de outras
intervenções que fez em 2019, para lembrou que a intervenção no bairro da sua residência, em Cruz de
Montalvão, ainda continuava por se fazer e para reiterar o seu desagrado pelo uso abusivo da via pública,
por parte das oficinas de reparação automóvel ali situadas. Quanto ao sistema de sumidouros do bairro,
afirmou que os mesmos são desentupidos pelos moradores e que, estrategicamente, são mal
posicionados pelos serviços. Terminou, reportando que, ao fundo da Avenida
Rua Pedro da Fonseca e à entrada dos semáforos, na direção sul

—

1.0

de Maio, na curva para a

norte, existem três ou quatro paralelos

soltos da calçada e que, na sua opinião, poderão causar danos em viaturas. O Senhor Presidente em
exercício agradeceu a intervenção do Senhor José Calcinha e explicou que a reparação de calçadas é
uma preocupação municipal. Disse que a ajuda de munícipes atentos, como o Senhor Calcinha, era
fundamental para a autarquia poder atuar naquelas situações, porque a cidade já tinha uma dimensão
muito grande e, por muito que os serviços se esforçassem, identificar todos os locais em que as pedras
saltam da calçada, sem a ajuda dos munícipes, era uma tarefa muito difícil. Disse também que iria reportar
estas situações aos serviços, Interveio, a seguir, a Senhora D. Maria Natália de Jesus Gil Pires Martins
para falar, novamente, da poda das árvores e dos pássaros na Rua Conselheiro de Albuquerque.
Perguntou, sobre qual era o projeto que a Câmara Municipal tinha para aquele lugar e disse que não
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concordava como a poda das árvores estava a ser feita. O Senhor Presidente em exercício agradeceu a
intervenção e informou que a intervenção na Rua Conselheiro de Albuquerque estava a ser acompanhado
por técnicos e que a poda seria feita em todas as árvores, tanto as que estão dentro do recinto do liceu’,
como as que estão fora. Afirmou que, segundo a indicação dos técnicos, a poda irá diminuir o número de
aves e que, ainda, iriam ser ali um dispositivo, aconselhados pelas organizações ambientais, para manter
afastados os pássaros, cujo barulho é deveras incomodativo. Por último, interveio a Senhora D. Graciosa
Crisóstomo, também moradora na Rua Conselheiro de Albuquerque, para chamar a atenção de que as
árvores ali existentes, aciprestes, não são as mais indicadas para uma rua, pois a sua altura é tal que
provoca medo, quando faz vento e, sendo uma árvore de folha persistente, possibilita aos pássaros ali se
recolherem todo o ano. Ainda, referindo-se aos contentores do lixo, disse que não tinham sido lavados
durante o verão e que só se apresentam mais limpos quando chove. A Senhora Vereadora Maria José
Baptista, esclareceu que existe uma aplicação informática, acessível a todos os munícipes, no sítio dos
Serviços Municipalizados na internet, que informa das datas em que são lavados os contentores da
cidade. Explicou que todos contentores do lixo do concelho são lavados por dentro, por volta das duas ou
três da manhã, sempre durante a noite e, especificamente, referindo-se aos contentores da Rua
Conselheiro de Albuquerque, alertou que os podem lavar, mas que no dia seguinte os pássaros vão tornar
a sujá-los. Informou que, se a memória não lhe falhava, no concelho existiam dois mil e dez contentores
em todo o concelho que eram lavados mensalmente.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram 11
horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e por mim,
Roberto António Reixa Nabais, que a secretariei.
O Vice-Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 212020, de 17 de Janeiro

Página 37137

