CÂMA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATAN.°7

REUNIÃO ORDINÁRIA —20 MARÇO 2020

CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°7
(n.° Ido Artigo 570 da Lein.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos vinte dias do mês de março 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 Presidente Luís
Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves e
os Senhores Vereadores, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares,
Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A Senhora Vereadora Maria José Batata Baptista, não esteve presente, por se encontrar em serviço
oficial.
A reunião 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 cumprimentou os presentes e deu início ao período antes da ordem do dia,

conforme estipulado no artigo 52.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro,
O Senhor Presidente Luís Correia: Em primeiro lugar gostava de fazer uma intervenção. Hoje
comemoramos os duzentos e quarenta nove anos da Cidade de Castelo Branco, Vivemos um momento
particularmente difícil, mas tenho a certeza de que a nossa comunidade continuará a dar respostas muito
positivas, como sempre deu. Momento particularmente difícil em que devemos homenagear todos os
albicastrenses e ter a honra de pertencer ao conselho e à cidade de Castelo Branco e, sobretudo, ter
consciência de que, mesmo nestes momentos difíceis, os albicastrenses continuam unidos e a mostrar um
grande civismo, Este é o momento em que todos somos convocados a lutar contra esta pandemia que
atravessamos. Da parte da Câmara Municipal, temos procurado fazer a nossa luta com todos os
albicastrenses, com todas as instituições do concelho, para que assim possamos ser mais fortes. Desde o
primeiro momento que reunimos com as instituições de segurança, de saúde, de apoio social,
inclusivamente, com instituições de bairro, com quem temos dialogado permanentemente. Tomámos de
imediato as medidas necessárias, internamente. Tudo aquilo que foi feito no primeiro momento foi encerrar
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os serviços que deviam ser encerrados, mantendo-nos sempre alerta para a necessidade de atuação da
nossa parte e reunir-nos com as instituições que nos aconselharam, numa segunda fase de medidas,
nomeadamente, aquilo que era fundamental fazer da nossa parte. Acompanhámos, imediatamente, com a
Unidade Local de Saúde (ULS), tudo o que estava a ser preparado em termos de saúde. Disponibilizámos
o orçamento da Câmara Municipal para a aquisição de equipamentos que sejam necessários pata
combatermos esta pandemia. Conseguimos que toda a nossa atuação fosse de forma conjunta e ouvindo
todas as partes. Esqueci-me de dizer que, nesse diálogo, também, tivemos presente a Proteção Civil. Uma
palavra para os nossos empresários, para as nossas empresas, para os nossos trabalhadores, porque
sabemos que a nossa economia atravessa momentos difíceis. lemos estado a acompanhar essa
realidade e tudo faremos para que as nossas empresas venham a ser apoiadas por parte do nosso
Governo. Uma palavra, também, aos profissionais de saúde, que demonstram um envolvimento muito
grande no combate a esta realidade. Também uma palavra para os bombeiros sempre disponíveis, à
Proteção Civil, aos trabalhadores das IPSS’s (instituições particulares de solidariedade social) que, com
grande empenho, mantêm um acompanhamento e um apoio aos que mais necessitam. Dizer que este é
um momento difícil, mas que nós não baixamos os braços. Continuaremos a tomar as medidas que sejam
necessárias para conseguirmos ultrapassar, da melhor forma, esta fase difícil, não só para Castelo
Branco, mas para todo o país e, eu diria mesmo, para o mundo inteiro. Tomaremos hoje aqui, um primeiro
conjunto de medidas de apoio à nossa comunidade, que implementaremos imediatamente para a sua
concretização. Tenho a confiança de que, depois desta fase, continuaremos a ser aquela comunidade
forte, dinâmica, com uma economia que tem sido pujante, uma comunidade a que todos temos orgulho de
pertencer. Posto isto, passo a palavra aos Senhores Vereadores”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia a todos. Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal. Ex.mos Senhores Vereadores. Um cumprimento, também, que é
extensivo aos funcionários do nosso Município. Cumprimento, também, a Comunicação Social, em
particular o Jornal Reconquista e, por intermédio do serviço que está a ser disponibilizado onhine, pelo
Jornal Reconquista, também cumprimento toda a Comunidade Albicastrense. Hoje é um dia, que eu diria,
duplamente especial: o Dia da Cidade. Deveria ser um dia de alegria, de celebração, um dia de festa em
que esta sala estaria engalanada e cheia, repleta... Um dia em que era suposto recordarmos o nosso
passado, com todas as forças políticas e, simultaneamente, projetar o nosso futuro coletivo, todos juntos.
Ainda assim, não sendo possível estarmos todos juntos, estou em crer que, todos diríamos: parabéns à
cidade e que é um orgulho, para todos nós, viver nesta mesma cidade. Mas eu dizia que é um dia
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duplamente especial, não só por este motivo do dia da celebração da cidade, do seu aniversário, mas
também é um dia especial porque vivemos num tempo de grande insegurança. Estamos a pisar terreno
que desconhecemos. Como dizia ontem o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, António
Guterres, esta é, por ventura, a maior ameaça que temos em relação à nossa civilização. Estamos em
estado de emergência em Portugal, à semelhança de muitos outros países dessa Europa fora, em razão
da pandemia do Covid-19. Este tempo comportará o maior desafio da nossa existência. Nesta
circunstância, eu acho que se impõem aqui alguns agradecimentos e, aqui, acompanho o Senhor
Presidente da Câmara: um cumprimento muito especial para todos os profissionais de saúde, pata com as
forças de segurança e os bombeiros. Permitam-me este cumprimento muito especial para com todos estes
profissionais, porque, de facto, são estes que estão na linha da frente desta guerra que não nos tem dado
tréguas e em que o inimigo é invisível. Também se impõe um cumprimento e um agradecimento muito
especial a toda a comunidade do concelho de Castelo Branco, porque tem dado mostras de um elevado
civismo, um comportamento sem mácula, levando em linha de conta todas as recomendações que têm
sido feitas pelas entidades políticas e pelas entidades ligadas à saúde,

É

um orgulho, para quem

representa esta cidade, este concelho, ver que os nossos concidadãos têm aceitado, têm seguido, aquelas
que são as recomendações ao nível das entidades relacionadas com a saúde. Senhor Presidente da
Câmara, nos últimos dias, nós sinalizámos, por parte da sua atuação, alguns erros, algumas omissões...
Mas, com toda a franqueza, não me parece que este seja o tempo das críticas, não me parece que este
seja o tempo das divisões. Este é o momento que requer, da parte de todos nós, uma união, uma
conjugação de esforços. É um tempo de responsabilidade, de confiança e, também, é um tempo de
solidariedade, Muito obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: ‘Bom dia Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Vereadores. Senhores Jornalistas e demais pessoas presentes. Na minha intervenção, para já,
queria acompanhar também as palavras do Senhor Presidente e do Senhor Vereador Carlos Almeida, em
enaltecer os profissionais de saúde e o extraordinário trabalho que têm desenvolvido. Acho que não é
demais dizer isso e acompanhar também a parte dos bombeiros. Mas eu acho que há aqui outros
• profissionais que também têm de ser enaltecidos, obviamente, se calhar não ao nível dos profissionais de
saúde, mas também têm estado muito na linha da frente: funcionários do pequeno comércio, dos
hipermercados, das farmácias, os camionistas, todos eles, acho que têm de ser enaltecidos, porque são
pessoas que não fazem parar o país e, por isso, têm de ser reconhecidas pelo trabalho que estão a
desenvolver, correndo riscos diariamente... Os jornalistas que continuam a dar a informação diária e que
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também correm riscos, os taxistas... Acho que, a todas estas pessoas que estão na linha da frente, tem
que lhes ser reconhecido o trabalho que desenvolvem. Obviamente, os profissionais de saúde são os
primeiros a estar na linha da frente, correm demasiados riscos e, os números falam por si,

já há

demasiados casos infetados de profissionais de saúde. Mas todas estas pessoas também têm que ser
enaltecidas no trabalho que têm desenvolvido e têm que ser reconhecidas pelo esforço que têm feito.
Posto isto, na minha intervenção, eu só queria fazer uma breve questão ao Senhor Presidente: qual é que
é a diferença entre o estado de emergência e o estado de alerta? Questiono isto por desconhecimento. Sei
que a Câmara decretou o estado de alerta, mas gostava que me esclarecessem qual é a diferença entre
uma situação e outra. Obrigado”.
O Senhor Presidente Luís Correia: “O Senhor Vice-Presidente explicar-lhe-á, porque, tecnicamente, é
mais conhecedor dessa realidade”.
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves: “Bom dia Senhor Presidente. Senhora Vereadora.
Senhores Vereadores. Senhor Diretor de Departamento. Senhor Chefe de Divisão. Senhor Funcionário da
Autarquia. Comunicação Social. O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Correia,

já fez

referência, de forma muito abrangente, mas não queria deixar de falar aqui de duas áreas que, neste
momento, são fulcrais, estão a ser vividas com muita intensidade e que
pelo Senhor Presidente, quer pelos Senhores Vereadores

—

—

já foi reiterado por todos, quer

têm a ver com o pessoal da saúde, o pessoal

da Proteção Civil e, depois, com o pessoal das instituições particulares de solidariedade social (IPSS’s).
Quero-vos dizer que, no âmbito do pessoal da saúde e da Proteção Civil... Na realidade trata-se de um
plano da Proteção Civil em que está envolvida toda a comunidade nacional, neste caso particular, a
comunidade albicastrense,.. Quero dizer-vos que a Câmara Municipal de Castelo Branco fez aquilo que
devia e que está sempre pronta para fazer muito mais ainda. Após ser declarado o estado de pandemia,
de imediato, nós iniciámos o processo de elaboração do Plano de Contingência de Castelo Branco, o
chamado Covid-19 Castelo Branco. Como sabem, está difundido pelas redes sociais e fizemo-lo, como
disse o Senhor Presidente, ouvindo todas as entidades que achámos ser importante termos as suas
sugestões, os seus pertinentes conselhos técnicos, Fizemos reuniões com essas entidades todas, quer da
área da saúde, quer da área da Proteção Civil, mas sem esquecer todas as outras áreas envolvidas, como
por exemplo as instituições e, depois, naquilo que diz respeito às áreas fulcrais para este efeito, que são
as forças de segurança

—

esperemos que não seja necessário

—‘

mas também é necessário estarem

devidamente articuladas connosco. Todos nós, em conjunto, temos uma linha de ação contínua e toda
cingida num ponto. Foi feito isso. O Senhor Presidente da Câmara aprovou esse plano de contingência no
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dia cinco de março, que foi enviado para a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
(DGAEP), como solicitado pelo Governo, muito antes do fim do prazo. Ao mesmo tempo, diria mesmo,
concorrentemente, fizemos todo um trabalho de ligação com os agrupamentos de escolas, com as IPSS’s,
com as freguesias, também, como disse, com as forças e segurança, com todos aqueles a quem
conseguimos disponibilizar o tal kit que estava no plano de contingência. Fizemos essa entrega em tempo
recorde, para que as pessoas tivessem esses equipamentos, esses meios fulcrais, para montarem o seu
local de isolamento para o seu pessoal e, no fim de contas, estarmos já todos preparados para uma
situação que possa, eventualmente, surgir... Aliás, situação essa que, depois, foi escalada no tempo, no
pedido que foi feito pelos vários órgãos à Câmara Municipal e a que nós fomos respondendo. Fizemos as
duas reuniões, como disse o Senhor Presidente, Uma, no âmbito da Comissão Municipal de Emergência e
de Proteção Civil, onde foi posta à consideração de todos os conselheiros presentes a ativação do estado
de alerta. Respondendo à pergunta do Senhor Vereador Hugo sobre qual é a diferença... A diferença é
esta: o estado de alerta dá um instrumento ao Senhor Presidente da Câmara, como responsável máximo
da Proteção Civil no concelho, a possibilidade de dispor de meios, recursos, que são colocados à sua
disposição, não só os recursos da Câmara Municipal, mas também de empresas de áreas nevrálgicas
para os próximos tempos. Esse instrumento é fundamental, além de ser, também, um instrumento
financeiro, para atuar de acordo com aquilo que já foi publicado em Diário da República, nos vários
despachos emanados do Governo. E tudo isto em uníssono. Esses instrumentos são fundamentais, eu
diria mesmo essenciais, para avançarmos no tempo e preparar-nos para os novos tempos que vêm aí. Foi
isso que foi feito. Depois fizemos, também, uma reunião com o Conselho Local de Ação Social (OCAS),
onde todas as instituições nos apresentaram todas as suas sugestões, as suas propostas e as suas
dificuldades. Tem sido mantido esse diálogo com as P555, porque este é um novo tempo que nos obriga
a estar sempre em permanência e, às vezes, as coisas sucedem a um ritmo avassalador: por exemplo,
uma das medidas tomadas foi o adiamento do pagamento da Taxa Social Única, também, para as P555.
Ontem à noite foi necessário fazer essa articulação com algumas lPSS’s, Não foi possível fazê-lo com
todas, mas neste momento já todas têm na sua caixa de correio esse documento para que, aquelas que
ainda não pagaram, não paguem, porque vão ser ressarcidas desse valor. No fim de contas, ficam com o
estatuto equivalente às empresas. Neste momento estamos a elaborar o último instrumento que é possível
elaborar: o Plano de Operações Municipal. Estamos a fazê-lo. A curto prazo irá estar pronto, será posto à
consideração do Senhor Presidente, que o assinará e, no fim de contas é a parte mais operacional de toda
esta situação. Eu diria que todos estão abrangidos por um grande espírito de missão, de interajuda, e isso
vê-se nas lPSS’s contactadas por todos nós
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das IPSS’s. Os utentes institucionalizados que tinham, habitualmente, a presença das suas famílias, desde
o final da semana passada, viram-se privados desses momentos de afetos, de reconforto das suas
famílias. Como se costuma dizer, ‘a necessidade aguça o engenho’ e, neste momento, temos que nos
desdobrar todos, dentro das IPSS’s

—

nestes tempos em que os dias parecem semanas, as semanas

parecem meses e, não temos um fim à vista, quando é a barreira final destas coisas todas

—

para manter

os nossos idosos com a moral em alta, psicologicamente o melhor possível e, as próprias famílias, que
estão do lado de fora, também manter isso. Daí, serem várias e variadas as formas que têm sido feitas
pelos colaboradores das instituições, que são o elemento fundamental nas instituições e que também é
preciso levantar o moral deles. Como disse o Senhor Presidente da Câmara, é um trabalho de todos e
para todos e que todos nós temos que nos esforçar da mesma forma, para que estes tempos não sejam
assim tão difíceis, mas que sabemos que não vão ser fáceis”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente. Senhora Vereadora
Senhores Vereadores. Senhor Diretor de Departamento. Senhor Chefe de Divisão. Senhor Funcionário da
Autarquia. Senhores Jornalistas. Em linha com aquilo que foi a intervenção do Senhor Presidente, não
queria deixar de assinalar o aniversário da cidade de Castelo Branco, pelos seus duzentos e quarenta e
nove anos. Em dia de aniversário importa aqui relevar a história da cidade, do nosso território.

É com

orgulho que, também, assinalamos esta data apesar de, ao longo de tanta história, se calhar estamos
perante um dos maiores desafios que esta cidade teve
o mundo.

—

diria a cidade, a região, o país e, eventualmente,

É neste dia de aniversário que, também, temos que chamar aqui aquilo que é o espírito de

comunidade e a perspetiva de reforço desse mesmo espírito comunitário, do qual nós muitas vezes nos
orgulhamos. Eu acho que é nestes momentos que também temos que revalidar, confirmar e fazer valer
esse espírito. Eu creio que esse espírito de comunidade vai ser-nos útil para enfrentarmos estes desafios.
Perante estes desafios, toda a comunidade é importante, sabendo que uns terão um papel mais ativo,
mais visível. Eu diria que, as autoridades e os operacionais dessas autoridades, os profissionais de saúde
—

com um papel importantíssimo, de grande desgaste físico e emocional, mas incansáveis no desempenho

da sua profissão

—,

os profissionais de segurança, os profissionais das IPSS’s, os bombeiros, a Proteção

Civil, as autarquias, todos são importantes no papel ativo, cumprindo a sua missão, muitas vezes
envolvendo-se no espírito de querer resolver as cosias da melhor forma, a bem da sua região e cabe-nos
a nós todos, cidadãos, confiar no papel destes profissionais. E não esquecer que todos nós, neste caso, e
era isto que eu queria sublinhar, temos aqui um desafio em que todos somos importantes e, cumprindo as
orientações da Direção-Geral da Saúde e do Governo, podemos ter um papel determinante para
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ultrapassar este desafio. Aquilo que se tem comprovado, pelo dia-a-dia, é que se percebe que os
albicastrenses estão a acatar as orientações, a perspetiva de uma vida mais resguardada, com saídas
mais essenciais, para aquilo que é garantir alguma normalidade, Se desempenharmos bem esse papel, o
desafio de todos estes profissionais, que acabei de referir, será mais fácil e será fácil ultrapassar este
desafio que temos pela frente. Não tenho dúvidas de que, depois de um desafio destes tão determinante
—

da globalidade do impacto que esta pandemia tem

—,

se calhar, a nossa maneira de ver a vida, jamais será

a mesma. Penso que isso também poderá trazer algumas questões positivas e é nesse otimismo que
temos, também, de nos basear. Obrigado a todos e um bom dia de aniversário para a cidade, mais uma vez”.
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente. Senhores
Vereadores. Caros Funcionários desta casa, Comunicação Social aqui presente. Antes de mais, parabéns
à cidade de Castelo Branco, pelo seu ducentésimo quadragésimo nono aniversário. Uma data tão querida,
mas tão delicada, com votos de que, quando comemorarmos os duzentos e cinquenta anos, olhemos para
esta fase como uma fase breve que foi ultrapassada rapidamente. Portanto, que de aqui a um ano
possamos estar a fazer um balanço daquilo que foi este ano e que o vejamos como um momento
pequenino. Quero valorizar, também aqui, a atitude dos albicastrenses, desde aqueles que, com
dificuldade tomaram a decisão de fechar as suas portas do comércio, assumindo tudo o que daí advém,
mas numa perspetiva de proteção, de si e de todos os outros. Valorizar aqueles que se adaptaram às
questões do teletrabalho. Posso partilhar que, no caso Centro de Empresas Inovadoras (CEI),
praticamente todos os funcionários, todas as empresas, estão em regime de teletrabalho, também porque
é mais simples, nestas áreas tecnológicas. Mas, também, valorizar todos os outros que não puderam
fechar as suas portas, que não puderam ficar em casa porque, é com estes que se está a trabalhar, com
estes que não podem fechar a suas portas porque precisamos que continuem a trabalhar, que
conseguiremos juntos ultrapassar mais rapidamente esta dimensão, este impacto económico que vamos
sofrer desta pandemia. Lançámos uma campanha, uma campanha digital, de sensibilização de todos, uma
campanha por si, pelo outro, por todos nós a apelar, sempre que possível, fique em casa, no sentido das

pessoas se absterem do convívio social e de tudo o que não é estritamente necessário. Houve um
conjunto de eventos que já foram cancelados, eventos esses que vamos tentar lembrar de forma digital.
Esta é uma fase para nos reinventarmos num conjunto de ações, nomeadamente, nos eventos, no sentido
de mostrar que somos muito mais do que esta pandemia, somos muito mais do que este isolamento, que
temos toda uma história, toda uma dinâmica, todo um conjunto de atividades que queremos relembrar e,
de alguma forma, passar parte deste nosso conhecimento para todos. Quero apelar a que possamos
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bordar a nossa cidade com o fio condutor de agradecimento a todos os que, por cada um de nós,
continuam a trabalhar neste momento. Estamos em tempo de solidariedade, estamos em tempo de
respeito pata com todos. Vamos conter, de alguma forma, os momentos que estamos a viver, mas sempre
com a espectativa de que vamos voltar rapidamente e que vamos continuar, com uma cidade, com uma
Castelo Branco dinâmica, cheia de vida, muito em breve”.
II PERÍODO DA ORDEM DO DIA
—

Ponto 1—APROVAÇÃO DE ATA
Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 6 de março de 2020 (Ata

n.° 7) 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 2— APoio À COMUNIDADE
Proposta de Um Conjunto de Medidas de Apoio à Comunidade no Âmbito da Pandemia
Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta que comporta as seguintes medidas de apoio à
comunidade, no âmbito da pandemia do Covid-19: “Considerando que: Perante o desenvolvimento da
propagação do Covid-19, a Câmara Municipal de Castelo Branco decidiu definir um conjunto de medidas
preventivas e restritivas de algumas atividades; A propagação do Covid-19 e as alterações quotidianas nas
relações pessoais e comerciais, assumem e perspetivam um significativo impacto económico, num quadro
de recessão económica previsível, com consequência óbvia na atividade económica da região e do
concelho; As medidas de prevenção, nomeadamente as de isolamento social e as de interrupção da
atividade laboral ou escolar, levam a uma alteração abrupta no quotidiano dos nossos munícipes, quer ao
nível dos hábitos de consumo, quer ao nível da assunção de despesas com atividades que, entretanto,
foram imprevisivelmente interrompidas; Cabe à Câmara garantir, dentro de um quadro de avaliação e
responsabilidade, a coesão económica e social do Concelho. Proponho, com vista à mitigação dos efeitos
produzidos pela propagação do Covid-19, no âmbito da Pandemia, um primeiro conjunto de medidas que a
seguir se descriminam: 1. Disponibilidade para reforçar apoios que visem ajudar a resolver situações de
urgência social e outros apoios a Instituições da Saúde e IPSS’s; 2. Redução em 50% das taxas fixas de
água, saneamento e resíduos, na fatura da água, a clientes domésticos e não domésticos, por um período
de 1 mês (faturação relativa ao mês de março); 3. Isenção do pagamento de rendas de habitações,
propriedade do Município, integradas no âmbito da Habitação Social, por um período de 1 mês (faturação
relativa ao mês de maio); 4. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do Campo da Feira
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Mercado Semanal, por um período de 2 meses (faturação relativa aos meses de abril e maio); 5. Isenção
do pagamento de taxas relativas à utilização do Mercado Municipal de Castelo Branco, por um período de
2 meses (faturação relativa aos meses de abril e maio); 6. Isenção do pagamento de avenças em vigor,
relativas à utilização dos Parques de Estacionamento Cobertos, por um período de 1 mês (faturação
relativa ao mês de abril); 7. Assunção dos custos relacionados com as refeições consumidas pelos alunos
do Escalão A e pelos filhos dos profissionais de saúde, no período de interrupção das atividades escolares
definida pelo Governo; 8. Isenção do pagamento dos valores referentes às Atividade de Apoio à Família,
no âmbito da Educação Pré-Escolar do ensino público, por um período de 1 mês (faturação relativa ao
mês de março). Mais proponho, em caso de aprovação, e seja presente a uma próxima Assembleia
Municipal, para ratificação, relativamente às alterações às taxas e licenças agora operadas. Paços do
Município, 18 de março de 2020”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, se me permite. Não
estando em causa o sentido de voto dos Vereadores do PSD, no que diz respeito a estas medidas de
apoio à comunidade, no âmbito da pandemia e querendo-me manter fiel àquele princípio que enunciei na
minha primeira intervenção que, de facto, este não é o momento para divisões... Mas, se me permite, não
posso deixar de fazer dois reparos. Um primeiro reparo é que, a quando da preparação deste documento
que visa por de pé um conjunto de ideias de apoio à comunidade no âmbito da pandemia, não se tenha
ouvido os partidos da oposição e estou a pensar, em particular, naqueles que têm assento na Assembleia
Municipal e os próprios Vereadores, também, neste caso do PSD. Aliás, à semelhança daquilo que
aconteceu com o próprio Governo, quando da tomada de algumas medidas, houve esse cuidado. Não
deixo, também, de fazer o reparo de que, felizmente, tendo nós uma Câmara que tem um grande músculo
financeiro, que tem a capacidade de em uma reunião só de Executivo, como já aconteceu este ano civil,
aprovar subsídios no montante muito próximo dos novecentos mil euros... Dizia que eu, de facto, com esta
capacidade financeira, a Câmara

—

estando perante uma calamidade que, sob o meu ponto de vista

económico vai ser devastadora, todos os economistas o apontam

—,

não tenha ido um pouco mais longe,

não tenha sido mais ambiciosa. A ser assim, nós, Vereadores do PSD, deixamos aqui um conjunto de
sugestões, que no nosso ponto de vista, poderiam enriquecer este documento. Algumas destas sugestões
têm um impacto financeiro muito diminuto, reduzido, outras, seguramente, representarão e terão um peso
significativo. Se me permitem, eu elencava aqui um conjunto de sugestões. A primeira, à semelhança
daquilo que já estão a fazer outros municípios, o de Castelo Branco começasse a pulverizar as ruas tendo
em vista a sua desinfeção. Em segundo lugar, a criação de um stock camarário de gel, de máscaras, de
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luvas e de fatos de proteção, recorrendo e, também, incentivando, simultaneamente, o nosso tecido
empresarial, algumas empresas do nosso concelho, a realinharem a sua atual área de negócio e
potenciarem, mediante estas circunstâncias, alguns postos de trabalho. Em terceiro lugar, isentar o
pagamento de alguns serviços camarários enquanto durar o estado de emergência. Estou a pensar, em
concreto, na água, nas taxas das esplanadas, nas rendas dos espaços comerciais que são
concessionados pela Câmara, entre outros. Ultrapassado este estado de emergência, reduzir em
cinquenta por cento estes mesmos serviços enquanto se mantiver o estado de pandemia. Em quarto lugar,
prorrogar o prazo de pagamento de multas e possíveis licenciamentos e tudo aquilo que possa implicar a
deslocação das pessoas aos serviços da Câmara e dos Serviços Municipalizados. A criação de uma rede
de apoio domiciliário aos idosos, juntamente com as IPSS’s e as juntas de freguesia, para a aquisição de
alimentos e medicamentos. Dir-me-ão que isso já está a ser feito, pois bem: eu tenho tido conhecimento,
através das próprias redes sociais, de que vão havendo jovens na nossa cidade, a título individual, que se
têm prontificado a fazer este tipo de serviço, portanto, o que significa, que haverá necessidade

—

e, em

particular, estou a pensar em algumas freguesias mais rurais. Uma sexta sugestão, é preparar um espaço
tendo em vista uma possível criação de um hospital de campanha de reserva. Em sétimo, suspender as
obras que estão sob a supervisão da Câmara, quando estão em causa questões de segurança. Em oitavo,
cancelar todos os eventos sob a organização da Câmara, até final de abril, Em nono, fazer um
levantamento dos horários de funcionamento de algumas instituições de serviços essenciais que
funcionam na nossa cidade. Estou a pensar, no caso concreto, de bancos, de superfícies comerciais,
eventualmente dos correios e de outras instituições com serviços essenciais e que agora têm um horário
de funcionamento diferente. Disponibilizar essa informação no site da Câmara e afixá-la nas juntas de
freguesia, por forma a que as pessoas das freguesias que tenham de se deslocar a estes serviços saibam,
atempadamente, quando é que o podem fazer. Em décimo lugar, criar equipas fixas e com horários
rotativos, para assegurar os serviços camarários que não possam ser resolvidos pela via do teletrabalho.
Finalmente, há uma outra medida que eu acho que seria fundamental... Não seria substituir o Governo,
com certeza que o Governo e a Administração Central já estão por de pé um conjunto de medidas de
apoio ao tecido empresarial, mas as câmaras também têm aqui um papel relevante, complementar e,
nesta circunstância, faria sentido a criação de um fundo financeiro para o tecido empresarial do nosso
concelho, com a atribuição de verbas mediante a faturação da empresa e a criação de ‘tetos’. Esta gestão
seria feita mediante candidaturas que pudessem ser feitas por todo o tecido empresarial e, obviamente,
com um regulamento subjacente”.
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O Senhor Presidente Luís Correia: “Senhor Vereador quero agradecer-lhe as propostas que trouxe,

contudo quero dizer-lhe que os serviços camarários estão a funcionar. Todos os serviços essenciais estão
garantidos e todos os necessários à população estão disponíveis dentro das contingências. Relativamente
ao apoio daqueles que mais necessitam, nomeadamente, aos idosos, afirmamos aqui, anteriormente, que
estamos a fazer, numa primeira fase, com as lPSS’s, que pretendemos reforçar e, precisamente por isso,
o primeiro ponto desta proposta que estamos a votar diz: ‘disponibilidade para reforçar apoios que visem
ajudar a resolver situações de urgência social e outros apoios a instituições da saúde e lPSS’s’. É,
portanto, para haver aqui uma disponibilidade imediata, para socorrer essas .questões e, por outro lado,
temos já, com as juntas de freguesia, também, um trabalho de apoio àquelas pessoas que precisam, mas
que possam não estar a ser abrangidas por aquela instituições de apoio social. Quanto ao hospital de
campanha, já fizemos várias reuniões com a ULS, estão disponíveis várias estruturas, nomeadamente,
estamos a desocupar a base de apoio logístico para que possa ser utilizada pela ULS. Ainda, ontem à
noite, estive a dialogar com o Conselho de Administração da ULS na perspetiva de podermos a ter
disponível, inclusivamente, a Pousada da Juventude para a utilização dos profissionais de saúde que
queiram descansar e não queiram ir dormir a casa, uma vez que não querem por em risco a sua familia,
Também tivemos o cuidado de por, nesta proposta, a afirmação de que este é um ‘primeiro conjunto de
medidas’, portanto, poderão vir outras. Estamos a acompanhar toda a realidade do concelho, estamos a
acompanhar aquilo que podemos concretizar em termos de medidas e estamos a ver, também, aquilo que
são os nossos recursos, que possam ser disponibilizados em apoio à nossa comunidade. Este é um
primeiro conjunto de medidas que trago à reunião de Câmara, para aprovação, com a condicionante de
ser ratificado pela Assembleia Municipal”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com vista à mitigação dos efeitos produzidos pela
propagação do Covid-19, no âmbito da pandemia, aprovar o seguinte conjunto de medidas de apoio à
comunidade: 1. Disponibilidade para reforçar apoios que visem ajudar a resolver situações de urgência
social e outros apoios a instituições da saúde e IPSS’s; 2. Redução em 50% das taxas fixas de água,
saneamento e resíduos, na fatura da água, a clientes domésticos e não domésticos, por um período de 1
mês (faturação relativa ao mês de março); 3. Isenção do pagamento de rendas de habitações, propriedade
do Município, integradas no âmbito da Habitação Social, por um período de 1 mês (faturação relativa ao
mês de maio); 4. Isenção do pagamento de taxas relativas à utilização do Campo da Feira

—

Mercado

Semanal, por um período de 2 meses (faturação relativa aos meses de abril e maio); 5. Isenção do
pagamento de taxas relativas à utilização do Mercado Municipal de Castelo Branco, por um período de 2
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meses (faturação relativa aos meses de abril e maio); 6. Isenção do pagamento de avenças em vigor,
relativas à utilização dos Parques de Estacionamento Cobertos, por um período de 1 mês (faturação
relativa ao mês de abril); 7. Assunção dos custos relacionados com as refeições consumidas pelos alunos
do Escalão A e pelos filhos dos profissionais de saúde, no período de interrupção das atividades escolares
definida pelo Governo; 8. Isenção do pagamento dos valores referentes às Atividade de Apoio à Família,
no âmbito da Educação Pré-Escolar do ensino público, por um período de 1 mês (faturação relativa ao
mês de março).
Mais deliberou, que a presente proposta produza efeitos imediatos e remeter o documento, à
Assembleia Municipal, para ratificação.
Ponto 3

—

OBRAS MUNICIPAIS

Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares. Suspensão do Prazo da Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n,° 1439, de 06/03/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a suspensão do prazo da empreitada de Requalificação da
Escola Secundária Nuno Álvares, requerida pela firma Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda,

através do ofício 26/2020, de 06/02/2020, a coberto do ofício referência LE0601/021, de 06/02/2020, da
empresa Lowedge Consult

—

Consultoria de Engenharia, Gestão, Segurança e Prevenção no Trabalho, na

qualidade de diretora da fiscalização da empreitada. Da informação consta o seguinte texto: “Na sequência
do ofício com registo de entrada n.° 1706, da empresa adjudicatária, Duafar, Construção Civil e Obras
Públicas, Lda, solicitando a suspensão da empreitada, vem a Divisão de Obras, Equipamentos e
lnfraestruturas informar o seguinte: A empresa adjudicatária solicita a suspensão da empreitada com base
na falta de condições para a execução de trabalhos de AVAC, Telecomunicações e Sistema de
Emergência. Estes trabalhos dependem da execução de infraestruturas elétricas da responsabilidade da
EDP envolvendo a ligação a um novo Posto de Transformação; A empresa Lowedge, responsável pela
fiscalização, através de ofício anexo a esta informação, valida esta ocorrência alegando o
condicionamento na execução dos trabalhos referidos devido aos atrasos da EDP, na execução das
infraestruturas elétricas, de ligação ao Posto de Transformação, Estes serviços, inteirando-se também
deste problema, confirmam que a situação referida pelo adjudicatário é efetivamente limitativa e já se vem
a arrastar há algum tempo, tendo até aguardado a aceitação deste pedido pois o problema parecia mais
facilmente resolúvel. Até à data, as infraestruturas não estão finalizadas e dependem apenas da EDP.
Outra entidade não pode executá-las. Assim, e tendo em conta que houve algum tempo de esforço e
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empenho, pelas partes envolvidas, em resolver a questão, em vão, solicitamos que esta suspensão tenha
efeitos a partir da data do seu pedido, dia 6 de fevereiro, pois foi a data, em que, efetivamente, a
fiscalização e o Dono de Obra tiveram conhecimento do problema. Assim, dadas as circunstâncias
específicas apresentadas, é entendimento destes serviços, ser razoável e justo conceder a suspensão do
prazo desta empreitada, pelo período necessário ao estabelecimento das condições necessárias para o
normal desenvolvimento dos trabalhos em falta, De realçar que esta suspensão em nada interfere com o
bom funcionamento da Escola Secundária Nuno Álvares, cujas atividades letivas e não letivas se
encontram a decorrer com toda a normalidade”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a suspensão do prazo da empreitada de
Requalificação da Escola Secundária Nuno Álvares, requerida pela firma Duafar

—

Construção Civil e

Obras Públicas, Lda, pelo período necessário ao estabelecimento das condições necessárias para o
normal desenvolvimento dos trabalhos em falta,
Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
4.1. Maria Luísa Martins Rodrigues e Outras. Santo André das Tojeiras. Certidão de
Compropriedade

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Maria Luisa Martins Rodrigues,
Maria Eugénia Martins Rodrigues e Maria Alice Martins Rodrigues para emissão de “parecer favorável da
Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o
artigo 69, da secção BI, da freguesia de Santo André das Tojeiras, a favor de Maria Eugénia Martins
Rodrigues e de Maria Alice Martins Rodrigues Vicente, assumindo o compromisso de que do negócio não
resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos,.
Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6,
de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir
a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.°
64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde
que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal
dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
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4.2. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Fevereiro de 2020

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1377 de 04/03/2020, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês fevereiro de 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— PATRIMÓNIO
Atribuição de Preço a Obra Literária Patrocinada pelo Município

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1354, de 03/03/2020, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preço para venda ao público da obra literárias patrocinada pelo Município
intitulada Caminhos de Santiago, de José Manuel Boieiro, edição 2020, € 17,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea cc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/201 3, de 12 de setembro, aprovar o preço para venda ao público da obra literárias patrocinada pelo
Município intitulada Caminhos de Santiago, de José Manuel Boieiro, edição 2020, € 17,00.
Ponto 6

—

CONTABILIDADE

6.1. Constituição de Fundo de Maneio. Gabinete de Gestão do COVID-19. Ratificação

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 1633, de 12/03/2020, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, para ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 12/03/2020,
sobre a constituição de um fundo de maneio, no montante de € 500,00, que ficará à responsabilidade da
chefe da Divisão de Gestão Patrimonial e Instalações Municipais, Maria Otília dos Santos Pires Caetano,
na qualidade de representante do Gabinete de Gestão do Covid-19, para fazer face a despesas não
previstas, que possam ocorrer durante o surto pandémico do Corona Vírus, conforme determinado pelas
orientações da Direção-Geral de Saúde.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de
12/03/2020, sobre a constituição de um fundo de maneio, no montante de € 500,00, que ficará à
responsabilidade da chefe da Divisão de Gestão Patrimonial e Instalações Municipais, Maria Otília dos
Santos Pires Caetano, na qualidade de representante do Gabinete de Gestão do Covid-19, para fazer face
a despesas não previstas, que possam ocorrer durante o surto pandémico do Corona Vírus, conforme
determinado pelas orientações da Direção-Geral de Saúde.
6.2. 6.a Alteração ao Orçamento e 6.a às Grandes Opções do PlanoI2O2O
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Pelo Senhor Presidente foram presentes a 6.a Alteração ao Orçamento e 6.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 505.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
6.3.

7•a

Alteração ao Orçamento e

7•a

às Grandes Opções do PIanoI2O2O

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 7a Alteração ao Orçamento e 7a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 130.000,00, quer no reforço, quer na anulação.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7

—

DIÁRIO DE TESOURARIA

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

€ 37.777.781,07
€3.989,13

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

Terminada a menção aos assuntos incluídos na ordem do dia e não havendo pedidos de intervenções
do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

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

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas,
da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Roberto António
Reixa Nabais, que a secretariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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