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(n.° 1 do Afflgo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 Barata 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.° 75/2013, de 12 de setembro, tomando de imediato a palavra.
O Senhor Presidente: “Eu hoje começava, em primeiro lugar, por fazer uma questão ao Senhor
Vereador Carlos Almeida. Ao que sei, fizeram-me chegar um post seu na rede facebook que diz o seguinte:
‘reunião do executivo de oito de maio de dois mil e vinte, no período antes da ordem do dia não fizemos uso
da palavra. Período da ordem do dia, Ponto 7.1. Relatório Programa Polis. Apuramento dos Subsídios ao
Investimento. Indignação... As contas do Polis Castelo Branco não batem certo. Treze milhões oferecem
reservas ao revisor oficial de contas. Temos de tudo um pouco. Transitaram bens do Polis que na realidade
nunca existiram. Obras duplamente financiadas: Biblioteca Municipal, Centro de Interpretação Ambiental.
Existem bens que não foram registados, fonte do revisor oficial de contas. O silêncio é uma das muitas
formas de branquear as situações. Esta foi a forma que o Dr. Luís Correia encontrou, mais uma vez, para
aligeirar responsabilidades.’ Sobre esta afirmação, Senhor Vereador, eu gostava de fazer-lhe duas
questões: em primeiro lugar, se é verdade este post que me fizeram chegar; em segundo lugar, que
esclareça aqui, a população, quais são as minhas responsabilidades nestas questões de ‘transitarem bens
do Polis que na realidade nunca existiram’, de ‘obras duplamente financiadas’, de ‘bens não registados.’
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Perante as suas afirmações, o que é que eu branqueei, em que situações eu branqueei e que
responsabilidades são essas que eu aligeirei?”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: ‘Bom dia Senhor Presidente. Se me permite... Bom
dia Senhoras e Senhores Vereadores...”
O Senhor Presidente: “Eu dei a palavra ao Senhor Vereador Carlos Almeida...”
O Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Eu posso responder, na parte do Polis... Muitas das vezes,
algumas perguntas que são dirigidas ao Senhor Presidente, também são outros Vereadores que respondem.
Em relação à temática do Polis, e começo já quase pelo fim da minha intervenção, o que lhe tenho a dizer
é que nós já demonstrámos a nossa posição na reunião anterior do Executivo Camarário. Como sabe,
também foi entregue um requerimento à autarquia, sobre o Polis, e estamos a aguardar que nos façam
chegar o mesmo. Após isso, vamos fazer mais considerações sobre o tema. Em relação ao comunicado, ou
aos posts que o Senhor Presidente indica, o Senhor Presidente também já teve a oportunidade de responder
sobre os mesmos, onde nos acusa, inclusive, de acusar os funcionários da autarquia, mais uma vez. Tem
sido prática comum da sua parte. Disse, em relação ao Polis, estas três afirmações que eu tenho a fazer...
Aguardamos, então, que nos entreguem o dossier sobre o tema. Se me permite eu vou continuar a minha
intervenção sobre aquilo que eu também trazia, para o período antes da ordem do dia, que passa pelo
seguinte: foi aprovado aqui numa reunião de Câmara, há uns tempos atrás, uma verba de trinta mil euros
para cada agrupamento de escolas. Sabemos, pela comunicação social, que foram distribuídos quinhentos
pc’s aos agrupamentos, quatrocentos da responsabilidade da autarquia e cem da responsabilidade da
Axians. Perante isto, colocam-se aqui várias questões, porque o

1.0

e o 2.° Ciclos têm dois mil e setecentos

alunos. Por isso estamos aqui a falar de que foram distribuídos cerca de oito porcento de pc’s a alunos.
Sendo que o terceiro período começou a catorze de abril e termina a vinte e seis de junho, por isso falta,
mais ou menos, um mês para terminar o terceiro período das aulas. A primeira pergunta passa logo por ai:
Senhor Presidente, o que é que aconteceu, entre catorze de abril até esta data, de ajuda aos alunos
carenciados? Outra questão que eu lhe queria colocar é sobre se a autarquia sabe quantos alunos
carenciado existem no nosso concelho, em todos os agrupamentos de escola. Em relação àquela verba que
eu indiquei, dos trinta mil euros, na altura foi aprovado, para, também, os agrupamentos comprarem
equipamentos para os alunos carenciados... Também pergunto ao Senhor Presidente: sabe sejá adquiriram
equipamentos com essa verba? E, em relação ao tema dos agrupamentos e da escola, deixava ainda uma
questão: o que é que tem sido feito para ajudar os alunos no transporte escolar que começaram agora as
aulas dos décimos primeiro e segundo anos em todas as freguesias, não é só nalgumas? Outro tema que
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também eu queria trazer aqui à coação é a verba que foi distribuída a dos dez mil euros pelas freguesias.
—

—

Aqui também se levantam algumas questões e se existe aqui uniformidade de critérios em relação a estas
verbas. Para já, estamos a falar de freguesias que, cada uma, tem uma quantidade de habitantes diferente:
há freguesias com quinhentos habitantes e há freguesias muito maiores e a verba distribuída foi igual pelo
—

menos foi o que veio à reunião de Câmara

—

para todas elas. Qual é que foi aqui o critério na distribuição

destas verbas? Em relação a isso, se a autarquia tem acompanhado junto das freguesias, que medidas é
que estão a ser tomadas? Outra questão que também deixo aqui ao Senhor Presidente é se a autarquia
passou às freguesias as medidas que têm que tomar. E, por fim, se tem existido, por parte da autarquia um
acompanhamento das medidas implementadas porque, ao que parece, são dispares entre as várias
freguesias. Da minha parte termino a minha intervenção. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves: “Bom dia Senhor Presidente. Bom dia
Senhora Vereadora. Bom dia Senhores Vereadores, Chefe de Divisão e Diretor de Departamento, Técnicos
da Autarquia, Imprensa. Eu estava à espera da resposta que o Senhor Presidente fez.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Antes de me dirigir a todos vocês e cumprimentá
los eu queria que ficasse registado para memória futura e, portanto, doravante, quando eu me dirigir ao
Senhor Presidente da Câmara será como Senhor Presidente da Câmara Recorrente. Faço-o em função de
uma decisão colegial tomada no meu partido. Dito isto... Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores. Excelentíssimos Senhores Funcionários da Câmara Municipal de
Castelo Branco. Excelentíssirna Comunicação Social. No que diz respeito às questões que o Senhor
Presidente me levantou... Obviamente que o posté meu e, relativamente àquilo que está escrito no posteu
reporto o Senhor Presidente para a leitura do relatório que me foi entregue por esta Câmara, nas páginas
doze e vinte e dois, porque está lá citado ipsis verbis. Relativamente ao seu silêncio, tem a ver com a postura
que o Senhor Presidente teve na discussão desse mesmo ponto. Dito isto, eu tenho dois assuntos hoje para
trazer e partilhar convosco que têm a ver com as contratações que a Câmara fez em período Covid-1 9 e um
outro que também tem a ver com o Covid-19, com o período que estamos a viver, relativamente a dois
conterrâneos nossos. Então, muito rapidamente eu fazia aqui uma fita do tempo, porque acho que é muito
importante fazer esta fita do tempo... Pode ser, eventualmente, um pouco maçador, mas ela também poderá
ser reveladora. No dia onze de março, a Organização Mundial de Saúde, decretou o estado de pandemia
em resultado do Covid-1 9, uma declaração em termos mundiais. No dia onze de março o município cancelou
a cerimónia do Dia da Cidade, pelo menos nos moldes em que ela tem decorrido nos últimos anos, cancelou,
também, o Festival de Foles da Mata e a Feira da Vinha e do Vinho. No dia doze de março o Município
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celebrou variadíssimos contratos: um tem a ver com a aquisição de quatro medalhas de ouro, no valor de
onze mil oitocentos e sessenta euros; um outro, com o artista Tony Carreira, no valor de quarenta e dois mil
euros; um outro, com o artista Dengaz, no valor de catorze mil novecentos e cinquenta euros; outro com a
cantora Aurea no valor de dezassete mil e quatrocentos euros; e um outro, ainda no dia doze de março, com
o artista chamado Fernando Daniel, no valor de dezasseis mil euros. No dia treze, a Câmara assinou a nota
onde restringe a utilização dos seus equipamentos municipais. No dia dezasseis de março, o Município
cancela a Feira do Queijo, que iria decorrer do dia três a cinco de abril e o Mercadinho da Criadilha. No dia
dezoito de março é decretado o Estado de Emergência em Portugal. No dia dezanove de março, o Município
declara a Situação de Alerta. No dia trinta e um de março, o Município assina contratos de prestação de
serviços, para a realização de festivais e feiras, nas freguesias de Mata, Salgueiro do Campo e Alcains, no
valor de cento e quatro mil, trezentos e trinta e oito euros. No dia um de abril, o Município assina um contrato
com o grupo Átoa para a Festêxtil de Cebolais de Cima, no valor de nove mil seiscentos e cinquenta euros.
No dia três de abril é renovado e Estado de Emergência em Portugal. No dia sete de abril, é cancelado os
Sabores de Perdição. No dia quinze de abril, é assinado um contrato para a montagem e desmontagem de
um stand, com uma execução de trinta dias, para promoção turística do concelho, no valor de quarenta e
oito mil, novecentos e setenta e cinco euros. No dia dezassete de abril, é renovado o Estado de Emergência,
até ao dia dois de maio. No dia vinte e quatro de abril são assinados contratos, por lotes, para festivais e
feiras, no valor de quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta
cêntimos. Há algumas questões, relativamente a estes contratos e acho que esta fita de tempo é muito
relevante. Em primeiro lugar, Senhor Presidente, faço-lhe a questão: quando da assinatura destes contratos,
foi pago algum valor? Se sim, qual o valor ou, eventualmente, percentagens? Há uma segunda pergunta
que se prende com o seguinte: assinaram contratos para eventos que já se sabia, com grau de
previsibilidade muito elevada, que não iriam existir condições para a sua concretização? Terceira questão:
não sendo possível a execução dos contratos, nos prazos que estão estabelecidos nos mesmos, que valor
ou percentagens devem os signatários ser ressarcidos? Quarta e última questão: se não houver condições
para a realização dos eventos, o Município é ressarcido na totalidade dos valores que pagou? Há um
segundo assunto que me traz também, que tem a ver com a situação de dois albicastrenses que estão
retidos em Marrocos. Eu fui contatado pela família de um deles, com o intuito de dar, também, a minha
ajuda. Tive o cuidado de perguntar às pessoas em questão se essa ajuda já tinha sido solicitada ao Senhor
Presidente da Câmara... Foi-me dito que sim e também me foi autorizado que este assunto viesse,
novamente, aqui à reunião de Câmara. Eu queria saber

—

porque sei que tem conhecimento disso

—,

que,

de facto, há duas pessoas do nosso concelho que estão confinadas em Marrocos... Não estão infetadas...
Ata n.° 14/2020, de 22 de Maio
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Fruto das restrições que existem, é pretensão deles regressar ao nosso país, não é possível e, portanto, eu
gostaria de saber quais foram as diligencias que forma tomadas por vossa excelência no sentido de resolver
o problema destas pessoas. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Presidente: “Bom. Dito isto, eu passo desde já a responder e a fazer a
minha intervenção. Senhor Vereador Hugo Lopes, felizmente, a Câmara Municipal de Castelo Branco atua
rapidamente e transferiu, efetivamente, os trinta mil euros, para as escolas poderem, de uma forma ágil,
resolver aquilo que seriam as questões mais prementes e carenciadas dos seus agrupamentos, na sua
totalidade. Todo o trabalho foi feito em diálogo com os senhores diretores dos agrupamentos. Os próprios
senhores diretores dos agrupamentos apresentaram aquilo que eram as necessidades de computadores
pata esta situação em que vivemos e depois de termos transferido os trinta mil euros pata as escolas,
procurámos ainda resolver os problemas que ainda persistiam nas escolas. Foi desta forma, de uma forma
ágil também, que contratámos os quatrocentos computadores para suprir estas necessidades dos
agrupamentos que estão entregues em tempo recorde e temos a certeza que vão ser muito úteis, por aquilo
que nos é afirmado pelos senhores diretores, que inclusivamente, publicamente, já agradeceram este apoio
que a Câmara Municipal está a fazer aos agrupamentos. Os dez mil euros para as freguesias foram dados
considerando o momento em que vivemos. Considerando que as freguesias são a autarquia que ainda está
mais próxima das pessoas do que o Município, que resolvem muitos problemas pessoais, do dia a dia, à
pessoas ‘a’, à pessoa ‘b’ e esta foi, sem dúvida, uma forma de transferirmos e de darmos algum reforço à
atuação de algumas freguesias nesta fase que não é uma fase fácil para ninguém. Em boa hora o fizemos
e tomámos essa decisão para concretizarmos essa realidade. Demos músculo às freguesias para atuarem
de forma r*óxima junto das pessoas. Quanto às contratações que o Senhor Vereador Carlos Almeida
referiu... Aquilo que lhe posso dizer é que um contrato, até chegar à sua assinatura, tem muitos passos para
serem concretizados. O momento da história que aqui referiu, nós estamos a viver momentos de incerteza,
de não sabermos se concretizamos, ou não concretizamos, os eventos previstos e muitos destes contratos
começaram há muitos meses para trás a ser tratados. Nós cumprimos a lei nestas questões, os pagamentos
são efetuados quando o serviço é executado, e saiu uma lei
Chefe de Divisão, Roberto Nabais, corrigir-me-á

—

—

e sè eu tiver alguma incorreção, o Senhor

que prevê o pagamento de cinquenta porcento, salvo

erro, nestes casos e o resto a ser pago quando o serviço for executado. É isso que estamos a fazer e que
foi previsto, inclusivamente, na lei. Salvo erro, será dada uma garantia sobre esse valor, nos serviços e não
na cultura... Posto este esclarecimento, conforme eu disse no início, fiz uma questão ao Senhor Vereador.
Uma vez que respondeu como respondeu e, mais uma vez, deixa sem esclarecer qual é a minha
responsabilidade, que responsabilidades eu aligeirei e que situações eu branqueei, quero-lhe dizer o
Ata n.° 1412020, de 22 de Maio
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seguinte: esta é a prova provada da sua forma de fazer política, Senhor Vereador. Sabe por quê? Porque o
Senhor transcreve frases do relatório... Que não é um relatório do revisor oficial de contas, desde logo, é
um relatório feito pelos serviços da Câmara Municipal... E transcreve as frases à sua maneira... Isto é uma
forma de manipular a informação e é falta de transparência da sua parte. Quando o Senhor escreve:
‘transitaram bens do Polis que na realidade nunca existiram’, corta a frase de propósito, porque aquilo que
diz no relatório dos serviços técnicos é ‘transitaram bens do Polis que na realidade nunca existiram, isto é,
não passaram da fase do projeto inicia!’... Parece que houve aqui uma intenção de esconder qualquer coisa
por parte do Presidente da Câmara Municipal, Luís Correia, quando o Senhor faz esta frase, que não é séria,
porque o Senhor corta metade da frase que escreveu, O que está ali a dizer, é uma questão técnica, que
quer dizer que foi aberta uma conta para uma obra, que teve um custo apenas do projeto inicial e que a obra
não chegou a ser feita e, portanto, é uma referência à conta contabilística que está aberta. Parece que o
Presidente da Câmara é que teve a intenção de esconder alguma obra. O Senhor não faz isto só uma vez,
faz duas. Porque também se agarra a uma frase que diz: ‘existem bens que não foram registados’... Parece
que o Presidente da Câmara é que não registou os bens, mas o Senhor, mais uma vez, esconde a frase
que está no relatório dos serviços da Câmara que é ‘existem bens que não foram registados no SIC, logo,
não lhe estão a ser imputados gastos, grandes reparações ou amortizações’... Não é sério aquilo que o
Senhor está a fazer, esta é a demonstração e a prova da forma como o Senhor faz a política. Porque ‘existem
bens que não foram registados no SIC’ é completamente diferente de ‘existem bens que não foram
registados.’ O SIC é um sistema informático, um dos muitos sistemas informáticos que um serviço financeiro
tem... Quero-lhe dizer que isto é a prova de como o Senhor faz política. Das duas, uma: ou não tem os
conhecimentos técnicos para ler este relatório que utilizou, ou intencionalmente está a procurar fazer
demagogia. Depois ainda diz outra coisa: ‘obras duplamente financiadas, Biblioteca Municipal e Centro de
Interpretação Ambiental’... Isto parece que as obras foram pagas duas vzes... Isto não é transparente e o
Senhor não está a esclarecer as pessoas... Está a manipular, pura e simplesmente, porque as obras que
foram financiados tiveram dois financiamenfos, é verdade... Mas foram dois financiamentos corretos, legais,
que não ultrapassou o valor do custo da obra e tiveram duas fontes de financiamento, é verdade... Mas
essa é uma questão que é legal, portanto eu gostava de saber qual é a responsabilidade e o que é que eu
branqueei, porque esses subsídios foram legalmente recebidos. Com estas suas afirmações está provada
a forma demagógica como o Senhor procura fazer política, aqui. Depois ainda lhe quero dizer mais. Está a
levantar um problema do Polis da forma demagógica como o levantou, a partir de um relatório meramente
técnico dos serviços da Câmara, que resolveu questões financeiras aqui apresentadas nas contas da
Câmara Municipal, coisa que nem todas as Câmaras têm capacidade para fazer. Nós tivemos a capacidade
Ata n.° 1412020, de 22 de Maio
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de ir melhorando e aperfeiçoando toda esta informação e todas estas questões. Mas quero-lhe recordar que,
se eu tenho responsabilidades, como o Senhor diz, nestas afirmações... Quer-lhe recordar que as contas
do Polís foram fechadas em dois mil e doze e, em dois mil e doze, os membros da Assembleia Municipal,
nomeadamente, o Dr. Álvaro Batista, estiveram na sede do Polis a ver todas as contas do Polís... Até porque
na ata da aprovação dessas contas do Polis, tenho aqui as afirmações e as apreciações que ele fez (o Dr.
Álvaro Batista) sobre os números... Mas os Senhores, nessa Assembleia Municipal... E recordo que o
Senhor Vereador era membro dessa Assembleia Municipal... E, portanto, das duas uma: os Senhores não
referiram nada disto... Não referiram na aprovação das contas do Polis, nem referiram, na aprovação das
contas da Câmara, que foi em dois mil e treze, relativamente às contas do Polis, onde o Senhor era membro
da Assembleia Municipal, não referiram nada destas situações. Senhor Vereador, se isto é uma questão
política e se é uma questão de que os políticos, como o Senhor pretendeu acusar-me, de não ter visto
alguma coisa menos bem, tecnicamente, o Senhor também não os viu... E, portanto, com certeza, não sei
se teve alguma perspetiva de branquear, ou aligeirar, alguma responsabilidade. Hoje está aqui a forma
pouco séria do Senhor fazer política, porque agarra-se a questões técnicas para as tentar utilizar
politicamente e tentar denegrir os outros e o Presidente da Câmara em concreto. Esta forma de cortar frases
que estão bem esclarecedoras e estão muito bem feitas em termos técnicos, para se aproveitar e manipular
a informação às pessoas, é de condenar.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: ‘Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores, Comunicação Social. Senhor Diretor de Departamento. Senhor Chefe de
Divisão. Técnicos da Autarquia. Não posso deixar de tecer aqui algumas afirmações relacionadas com aquilo
que tem sido a temática principal de hoje, porque quando estamos na política e se nos pronunciamos sobre
algo em que somos ignorantes, então estamos a ser irresponsáveis, se o falamos na praça pública e de
forma leviana. De outra forma, se estamos a falá-lo de forma manipuladora e de má fé, obviamente que essa
não é forma política com que eu me identifico e que o executivo socialista se identifica e, como tal, focamo
nos naquilo que é seguir o nosso caminho, naquilo que é, também, de respeito por todos os albicastrenses
e pelos serviços da autarquia. Efetivamente, há questões políticas, mas também há questões meramente
técnicas que merecem todo o respeito pelo trabalho que é desenvolvido. E, se há coisa política, nesta
matéria, tem sido a orientação do Senhor Presidente da Câmara em tentar reforçar os recursos humanos
desta autarquia, com gente cada vez mais qualificada e mais capaz de fortalecer a Câmara para aqueles
que são os desafios do futuro, mas também são as exigências cada vez maiores nos procedimentos internos
e é com muito orgulho, que nos últimos anos têm-se feito melhorias imensas naquilo que é a gestão interna
da Câmara e penso que isso também será refletido naquilo que será a opinião técnica dos revisores oficiais
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de contas, pelo menos é para isso que todos trabalhamos essencialmente, e era isso que eu também
gostava de dar aqui o meu agradecimento ao empenho que os técnicos têm tido nestas incumbências. Mas,
falando de política construtiva, aquilo que eu queria também referir, efetivamente tem sido política do Dr.
Luís Correia, a lógica de priorizar a coesão territorial. É verdade que a estratégia de desenvolvimento
implícita no concelho tem sido uma estratégia que tem abraçado todo o concelho, sendo que as freguesias
têm tido aqui um papel prioritário naquilo que também é a estratégia de desenvolvimento económico. É um
bom exemplo a questão do apoio que tivemos no âmbito do Covid-19... É um exemplo daquilo que é também
um voto de confiança nas freguesias para as populações serem apoiadas, serviços de proximidade,
estarmos disponíveis para resolver os problemas e, não haja dúvida nenhuma, que as freguesias são um
veículo privilegiado para isso. É verdade também de que, do ponto de visto daquilo que tem sido o
investimento da Câmara, aquilo que tem sido a aposta na requalificação das nossas freguesias, é também
um voto de confiança que o executivo socialista e o Senhor Presidente Luís Correia quer demonstrar que
as freguesias são importantes na nossa estratégia de desenvolvimento. Mas isto não deixa de ser curioso,
em momentos difíceis, obviamente, que depois as freguesias são elementos ativos na resolução dos
problemas. Respondendo áquilo que o Senhor Vereador Hugo Lopes há pouco perguntou, relativamente à
questão do transporte escolar, o que é certo é que esta questão da pandemia trouxe aqui um conjunto de
situações completamente atípicas, por um lado a questão da limitação de circulação dos transportes
públicos, nomeadamente, por questões de segurança e por questões, também, de frequência de
passageiros, é um momento de pouca procura. Houve uma redução no transporte de passageiros, ainda
ontem saiu uma orientação da Direção-Geral de Saúde sobre as condições que há para circulação dos
transportes públicos e por outro lado tivemos também o retomar do ano letivo completamente atípico, só
com a retoma de alunos do décimo primeiro e décimo segundo anos, o que fez com que o número de alunos
a frequentar as escola, foi, efetivamente, muito reduzido. Nesse sentido, a Câmara Municipal tomou a
iniciativa, em articulação com os agrupamentos, de tentar perceber a origem dos alunos que iriam,
facultativamente, poderiam ou não frequentar as aulas e fez-se um levantamento de todos alunos de todas
as freguesias e arranjou-se uma solução à medida com intervenção direta das diferentes juntas de freguesia
onde os alunos tinham a sua origem. Portanto, neste momento, conjugando um conjunto de meios, entre
Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, aquilo que nos está a ser garantido, pelo menos pelo íeedback
que temos dos agrupamentos, é que todos os alunos que necessitam de se deslocar de todas as freguesias
do nosso concelho, está a ser assegurado o transporte em condições que nos permita garantir uma solução
quase à media, porque estamos aqui a falar de um aluno que vem de São Vicente da Beira, por exemplo,
dois do Ninho do Açor e um de Póvoa de Rio de Moinhos e que são horários que são completamente
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diferentes. Aqui, gostaria de deixar o agradecimento às juntas de freguesia porque mostraram uma
disponibilidade e uma flexibilidade que, de certa forma, nos motiva nesta perspetiva de termos as juntas de
freguesia unidas para ultrapassar os desafios que temos pela frente. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves: “Senhor Presidente, mais uma vez
bom dia. Bom dia Senhora Vereado. Bom dia Senhores Vereadores. Bom dia Senhor Diretor de
Departamento. Bom dia Senhor Chefe de Divisão. Bom dia Senhores Técnicos. Cumprimento também a
Comunicação Social. Eu queria referir, em relação às perguntas do Senhor Vereador Hugo Lopes, sobre a
situação dos carenciados e dos computadores, embora o Senhor Presidente já tenha esclarecido, quero
aqui reiterar que a identificação de todas as necessidades foi feita nos agrupamentos e isso mostra, quer a
disponibilidade, quer a prontidão e a resposta, que os agrupamentos fizeram. Não fQi fácil. Os próprios
senhores diretores tiveram ocasião de dizer aqui, neste mesmo local, esta semana, que não foi fácil aferir
essas necessidades e eles próprios também afirmam que, eventualmente, podem não ter sido o mais fino
possível, nessa identificação, mas foram tidos em causa as situações dos carenciados, mas também de
outras situações que eles próprios têm reportado. Daí chegarmos àquele número dos quatrocentos
computadores. Não foi a Câmara que por sua iniciativa que disse que eram quatrocentos computadores.
Foram os próprios agrupamentos que surgiram com a sua informação e que nos chegou esse valor. Em
relação aos trinta mil euros, também já foi esclarecido pelo Senhor Presidente, mas dizer-lhes que esses
trinta mil euros são também fruto de um contrato estabelecido e celebrado com a Câmara Municipal e cada
um dos diretores e que, no fim de contas, lhes deu essa possibilidade de rapidamente resolver as situações
mais prementes. E isso também foi para eles muito importante. Dizer-lhes também que os senhores diretores
dos agrupamentos... A ligação com a Câmara que é meramente institucional, mas também da forma como
o têm feito revela um interesse comum... Um interesse no investimento da educação e é isso que a Câmara
Municipal tem feHo. Em relação à situação que foi aqui, como disse o Senhor Presidente e depois reiterada
pelo Senhor Vereador Jorge Pio, sobre a situação do Polis, eu só quero reiterar isto: esta não é a forma de
fazer política. Não é só ser, da sua parte, Senhor Vereador Carlos Almeida e Senhor Vereador Hugo Lopes...
Não é só ser desonesto intelectualmente, mas sim ter má fé... E isso, acho, não abona nada em prol da
política. Era isso só que eu queria dizer. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente. Senhores
Vereadores. Senhor Diretor de Departamento. Senhor Chefe de Divisão. Caros Funcionários. Senhores
Jornalistas. Eu ouvi com atenção o retrato cronológico que o Senhor Vereador Carlos Almeida fez a propósito
de todos estes procedimentos, desta gestão em base diária, relativamente aos eventos do Município nesta
fase Covid. Eu tiro aqui três leituras. Primeiro é que deste retrato cronológico eu vejo aqui atitude... Atitude
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numa base constante. Vejo também proatividade... Proatividade de gestão muitas vezes numa base ‘à hora’,
porque isto foi evoluindo e as situações foram-se alterando. E vejo também aqui prudência... Prudência,
porque os cenários todos os dias se iam alterando e, portanto, isso carecia de ajustamento num conjunto
de eventos que estavam a decorrer, se eram cancelados ou não. Mas isto tudo se baseia num princípio de
planeamento que não é de dois mil e vinte, é de dois mil e dezanove, período em que se iniciou todo este
processo dos eventos em dois mil e vinte e, acima de tudo e com a preciosa ajuda dos técnicos desta casa,
os processos foram de acordo e cumpriram aquilo que é a lei. Eu gostava de lhe perguntar, Senhor Vereador
Carlos Almeida, nesta fase Covid, quais é que foram os vossos contributos, as vossas sugestões para
melhorarmos a resposta deste Município às várias necessidades, muitas vezes acautelá-las de forma prévia,
que, entretanto, foram acontecendo. Eu não me recordo de, neste local, o ouvir fazer sugestões e dar os
seus contributos nesse sentido. Terminava, dizendo que considero lamentável o facto de se ousar dirigir ao
Senhor Presidente como ‘o recorrente’. Isto, para mim, mostra desrespeito. Não foi isto que eu aprendi em
casa quando era pequenina. Acima de tudo, nos lugares em que estamos, temos que saber estar e respeitar
aspessoas que estão à nossa volta, a todos os níveis. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Então, de forma muito telegráfica... Porque esta
questão do Polis nós voltaremos a ela, seguramente... Mas antes de responder aqui a duas ou três questões
eu quero dizer que refuto de forma veemente o tipo de acusações que me são feitas por parte de algumas
intervenções que eu aqui ouvi... Refuto mesmo e não aceito, não admito, qualquer tipo de lição, de moral e
de bons princípios. Esta também é uma forma de fazer política, aquela que o Senhor Presidente aqui
apresentou e eu passo a clarificar: o Senhor Presidente diz

—

e com razão

—

que de facto eu estive na

Assembleia Municipal de dois mil e treze. Esqueceu-se foi de dizer é que eu votei contra... Omitiu isso...
Será má fé, pergunto eu...? O Senhor Presidente faz alusão a um post meu...

É verdade, eu assumi esse

post... Esquece-se é de dizer que esse post tem uma capa de um relatório, está colocada um fotografia da
capa do relatório e se o Município, eventualmente, colocar no site, qualquer pessoa, qualquer albicastrense
o pode consultar... Tive esse cuidado de fotografar a capà, tive o cuidado de fotografar um quadro e tive o
cuidado de fotografar aquilo que são citações do revisor oficial de contas... Estão lá as fotografias. O Senhor
Presidente esqueceu ou omitiu essa parte... Será má fé, pergunto eu. .? E para terminar esta parte do
Polis, só dizer o seguinte: eu acho que é completamente abusivo, e essa também é uma forma de fazer
política que o carateriza muito, que é sistematicamente estar a falar dos técnicos. Nunca, em circunstância
alguma, os Vereadores do PSD acusaram os técnicos aqui do que quer que seja... Pelo contrário,
manifestaram sempre o maior respeito. Agora, aquilo que acontece neste Município é: quando as coisas
correm muito bem, é o Senhor Dr. Luís Correia que entrega as coisas, que faz as coisas... Quando as coisas
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correm mal, então escuda-se nos técnicos.. Nunca, em circunstância alguma, os Vereadores da oposição
acusaram do que quer que seja os técnicos. Os meus interlocutores não são os técnicos, O meu interlocutor
é o Senhor Presidente da Câmara. Eu sou um político, estou aqui para discutir política consigo, não é com
os técnicos. De uma vez por todas, não me acuse daquilo que eu não fiz. Relativamente à Senhora
Vereadora Cláudia Domingues, onde a Senhora Vereadora diz que não se recorda de nós apresentarmos
propostas de sugestões, eu vou recordá-la: remeto-a para a ata do dia vinte de março. Será má fé da minha
parte, dizer isto...? Reporto-a pata a ata do dia vinte de março.

É uma forma de fazer política...? É falta de

princípios...? Reporto-a para o dia vinte de março, uma reunião pública do Executivo... Onde a Senhora
Vereadora Cláudia Domingues diz que há ‘atitude’... Olhe, eu vejo precipitação. Onde a Senhora Vereadora
diz que há ‘proatividade’... Eu vejo má gestão. E onde a Senhora Vereadora diz que há ‘prudência’... Eu
vejo uma afronta à população. Porque eu já fui confrontado com algumas pessoas que têm conhecimento
destes contratos e que estão indignadas. Senhor Presidente, mais uma vez, ou será má fé da sua parte,
não me responde às minhas perguntas.

É uma forma de fazer política Senhor Presidente. Pergunto eu: será

má fé...? Senhor Presidente, eu vou recordar que eu questionei, relativamente a esses contratos, o seguinte,
evossa excelência só respondeu parcialmente: foi dizer-me, relativamente aos artistas, que eu sabia que
se tinha de pagar cinquenta porcento... Mas eu fiz mais perguntas. E, portanto, o Senhor não me
respondendo, tudo é possível depois a gente inferir.”
O Senhor Presidente: “Infira aquilo que quiser.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida continuou: “De maneira que o Senhor Presidente vai fazer o favor

de me responder. Porque eu fiz-lhe a pergunta: relativamente aos contratos em que o prazo de execução já
terminou. Eu vou recordar-lhe aqui um contrato. Eu fiz alusão a ele. No dia quinze de abril, já estamos no
dia vinte de maio, houve um contrato celebrado no valor de quarenta e oito mil novecentos e setenta e cinco
euros. Quer-mefazerofavorde me explicar isto? Explicou-me, relativamente aos artistas, já percebemos que
cinquentaporcentoéovalorqueterádeserpago. Muito bem. Masaqui nãosefala só de artistas. Aqui fala-se,
também, de prestação de serviços e eu gostaria de ser esclarecido, se não se importa. Mas não me reporte
pata os técnicos, fale-me vossa excelência, porque o Senhoté que é o meu interlocutor. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente: “Senhor Vereador, eu falei-lhe nos artistas e nos serviços. Nos serviços, poderá

ser feito, se necessário, um adiantamento sobre esses valores com uma garantia bancária e, depois,
executar esses contratos, quando for possível. Foi isso que lhe respondi logo. E disse-lhe logo na minha
resposta... Acredito eu o Senhor esteja um bocadinho perturbado... Mas disse-lhe logo, na minha resposta,
que relativamente até para os artistas havia uma percentagem definida por lei que era cinquenta porcento.
Está a perceber...? Enquanto que para a prestação de serviços não existe uma percentagem concreta,
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percebe? Para os artistas há uma percentagem concreta... Mas, claro está, tomámos as medidas
relativamente a essa matéria, incluindo, se for caso para pagar alguma parte desses contratos, uma garantia
bancária por parte do prestador de serviços, que é para garantirmos o futuro fornecimento desses serviços,
quando for possível de serem prestados. Percebeu?”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Falta esclarecer a questão do contrato do dia quinze de abril, que

tem a ver com a montagem e a desmontagem de um stand, um contrato celebrado no valor de quarenta e
oito mil novecentos e setenta e cinco euros.”
O Senhor Presidente: “Só se for o stand da Bolsa de Turismo de Lisboa (BIL)... Um evento desses já
foi preparado há muito tempo...”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Esse contrato, o Senhor

Vereador não referiu qual é que era o nome do contrato, portanto, não consegui identificá-lo, pelo valor, a
que é que se referia senão ter-lhe-ia respondido logo na minha intervenção. Foi, efetivamente, prevista uma
prestação de serviços para montagem e desmontagem de um stand, que estava numa fase inicial prevista
para a BTL. A BTL foi adiada de março para junho e, portanto, não havia motivo nenhum para não deixar
seguir as coisas de forma natural. Agora, há coisa de uma semana, a BTL foi adiada de junho de 2020, para
2021. No entanto, é um stand transversal, que não tem de ser utilizado, especificamente, numa feira de
turismo, será utilizado noutras situações e, o que vai acontecer é, na primeira oportunidade que tivermos de
o utilizar assim o faremos.»
O Senhor Presidente: “Eu quero terminar a minha intervenção dizendo três coisas. Primeiro, dizer que,
uma das pessoas que ficou retida por causa da pandemia, já se encontra fora de Marrocos, que tive a
possibilidade de acompanhar esta situação de perto e o que os serviços estavam a fazer para podermos
trazer as pessoas o mais rapidamente possível. Uma, foi-me informado ontem, que iria sair e ao que sei,
hoje de manhã, desde as oito e qualquer coisa, já se encontra fora de Marrocos. Pois é, Senhor Vereador...
Exaltou-se um bocado. O Senhor votou contra o relatório da Polis, mas nunca esclareceu porque é que
votava assim... Da mesma forma que, quando veio este relatório à reunião de Câmara o Senhor apenas se
limitou a votar contra e não pediu qualquer esclarecimento, nem disse porque é que votava contra. Veio,
depois, fazer as afirmações que tem feito e isso também é demonstrador, na verdade, da forma como o
Senhor faz a política. Na altura em que votou contra, nunca levantaram esta questão técnica relativamente
às contas, portanto, das duas uma: ou estava a aligeirar a coisa, ou estava a branquear qualquer coisa como
o Senhor procurou afirmar para mim. Porque se esta era uma questão política, que estávamos a tratar, o
Senhor deveria ter levantado estas questões e estes problemas. O Senhor pode até meter a capa do
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relatório, só é pena que o Senhor não tenha colocado, em vez da capa do relatório, as frases que o Senhor
faz alusão. Devia de as terfotografado e tê-las lá posto. Asfrases é que deviam lá estar, porque demonstravam,
na realidade, aquilo que o Senhor estava a querer dizer. Mas o Senhor, intencionalmente, nas pôs as frases
completas. Cortou as frases, transcreveu só parte das frases. Sabe, a capa do relatório não diz nada... Isto
não é sério. Não é sério fazer isto que o Senhor está a fazer, dizer que ‘transitaram bens do Polis que na
realidade nunca existiram’ e, depois, não pôr na sua explicação

—

não é transparente, no mínimo

—

‘isto é,

não passaram da fase do projeto inicial’... Está aqui, na página doze do relatório... Aquilo que está na página
vinte, refere-se às mesmas coisas que estão na página doze... Não é sério dizer que ‘existem bens que não
foram registados’ quando a frase o que diz é que ‘existem bens que não foram registados no SIC, logo, não
lhe estão a ser imputados gastos, grandes reparações ou amortizações.’ Esta é, efetivamente, uma questão
técnica. Não é sério da sua parte dizer ‘obras duplamente financiadas’, como se parecesse que as obras
foram pagas duas vezes, sem esclarecer aquilo que estava em causa. Isto é aquilo que eu tenho a dizer
relativamente a esta matéria do Polis, definitivamente, espero que fique esclarecido.”
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Não, não... Voltaremos a esta questão.”
O Senhor Presidente: “Com certeza. Sempre que o Senhor quiser.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Lopes: “Senhor Presidente, se me permite, também queria
fazer aqui também mais uma intervenção, sobre alguns pontos que foram aqui falados, nomeadamente,
pelo Senhor Vereador Jorge Pio, sobre os esclarecimentos que ele deu, mas houve aqui algumas questões
que ficaram por esclarecer, Eu recordo-me que, quando foi aprovada a verba dos trinta mil euros por cada
agrupamento, foi dito nessa mesma reunião que essa verba se destinava à aquisição de equipamentos, e
não para ajudas prementes, para as escolas, para os agrupamentos de escolas. E eu volto a fazer a mesma
pergunta: quantos equipamentos foram adquiridos com essa verba? Se a autarquia tem conhecimento disso,
para além dos quatrocentos que adquiriu posteriormente. Uma das questões que também não foi explicada,
foi: que ajuda é que foi dada aos alunos carenciados desde dia catorze de abril até à presente semana?
Porque o terceiro período começou a catorze de abril, não começou agora. Por isso, há aqui um período de
mais de um mês, ou de um mês que os alunos carenciados tiveram imensas dificuldades, acredito que sim,
para presenciar as aulas. Falou-se aqui também de levantamento das necessidades que foi feito pelos
agrupamentos... Eu sei como é que foi feito algum desse levantamento que inclusive foi feito pelos
representantes de pais que ligavam para outros pais a perguntar se tinham necessidades ou não. Não sei
se o Senhor Presidente tem conhecimento disso, mas isso foi feito... Não sei se é assim que se apuram as
necessidades dos alunos... Em relação às freguesias, eu perguntei sobre a distribuição da verba dos dez
mil euros e ninguém pôs em causa isso, na altura em que foi aprovada em reunião de Câmara
—
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que eu coloquei foi o por quê da verba ser igual para as várias freguesias, quando elas têm quantidade de
habitantes completamente diferentes. Isso é uma questão. Se nos acusa de falta de ideias, de sugestões, já
não é a primeira vez que trazemos aqui à coação a questão do IMI, uma das coisas que as pessoas falam muito
neste momento, que poderia ser uma ajuda muito importante, por parte da autarquia, para ajudar as pessoas
que vivem nas freguesias. Mas isso são medidas ou sugestões que trazemos ao Executivo e que não são
registadas e nós não apresentamos qualquer tipo de sugestão ou medidas... Eu gostava de obter resposta
a esta questão. E, em relação ao tema do Polis, a questão tem sido muito entre o Senhor Presidente e o
Senhor Vereador Carlos Almeida, mas passo-lhe a dizer que, como o Senhor Vereador Carlos Almeida já
disse, este tema vai ser trazido, novamente, à coação. Mas, recordo-me eu, quando ele veio pela primeira
vez aqui à reunião do Executivo, o Senhor Presidente limitou-se a passar logo o ponto ao Dr. Alveirinho e
nós não vamos discutir o que é que quer que seja com o Dr. Alveirinho ou com qualquer técnico... Estas
questões, normalmente, têm que ser debatidas em reuniões de Executivo com o Senhor Presidente, ou com
os Senhores Vereadores e não com o Dr. Alveirinho. O Dr. Alveirinho fez a explicação técnica que fez e, a
partir dai o ponto fechou... Nós não estamos aqui para discutir o ponto com o Dr. Alveirinho. Por isso nós
tomamos a nossa posição e voltaremos ao tema quando acharmos que o devemos fazer. Obrigado.”
O Senhor Presidente: “Senhor Vereador. Os Senhores vêm falar de ‘não respostas’... Quando eu faço
aqui uma questão, sou acusado que ‘o silêncio é uma das muitas formas de branquear as situações’... Eu
pergunto, ‘o que é que branqueei?’ e uma vez mais: ‘o Dr. Luís Correia encontrou, mais uma vez, para
aligeirar responsabilidades’... Essas respostas não as obtive. O Senhor vem perguntar-me, quando há
afirmações destas e eu faço a pergunta para que esclareça onde é que eu ‘branqueei’ e que
responsabilidades é que eu ‘aligeirei’...? Senhor Vereador, desculpe lá, mas nem vale a pena dizer-lhe mais
nada sobre a sua afirmação. Por outro lado, efetivamente, passei ao Dr. Alveirinho para que pudesse
esclarecer aquilo que era um documento técnico e, uma vez que é um documento técnico, devia de ser,
efetivamente, escJarecido, em primeiro lugar, por ele, que é o diretor dos serviços de administrativos. Depois
dos esclarecimentos sobre o documento, os Senhores não quiseram nenhum esclarecimento político, nem
quiseram discutir politicamente o documento em si. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Em defesa da minha hora, eu gostaria que
ficasse registado em ata, que no post que o Senhor Presidente da Câmara faz alusão, há uma fotografia,
que ele omite, onde eu faço a citação do ROC. É a página vinte do relatório. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Senhor Presidente. Senhora Vereadora. Senhores
Vereadores. Senhor Diretor de Departamento. Senhor Chefe de Divisão. Senhores Técnicos da Câmara
Ata n.° 1412020, de 22 de Maio
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Municipal. Senhores Jornalistas. Em relação à sua dúvida, Senhor Vereador Hugo Lopes, sobre os
carenciados, quero dizer-lhe que uma das escolas teve aberta para fornecer alimentação a todos os alunos
carenciados e, quero-lhe dizer, também, que foram distribuídos e entregues géneros no local ou na casa
dessas próprias pessoas, incluindo os refugiados. Esse trabalho foi feito de forma discreta, como é habitual,
por parte da Câmara Municipal de Castelo Branco, em todo o período. E também lhe quero dizer que as
instituições colaboraram com a Câmara, como é normal, para fazerem esse trabalho que foi feito porta a
porta’ muitas vezes. A sua dúvida se houve aumento desses carenciados, também lhe quero dizer que
houve algum aumento desses carenciados, não em número muito significativo, mas esse apoio, também de
forma discreta, lambém foi prestado. É assim que deve ser feito nesta área sotial. Nós não somos
apologistas de chamar a imprensa para estar presente para fazermos a distribuição de cabazes... Isso, acho
que não é fazer política, isso é, um pouco, denegrir a imagem dessas pessoas que, manifestamente, já
estão em situação de carência. Muito obrigado.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, conforme estipulado no artigo 53.°
da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE AIAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinária do dia 8 (Ata n.° 12) e
extraordinária do dia 18 de maio de 2020 (Ata n.° 13) que, postas a votação, foram aprovadas, por
unanimidade, nos termos do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 2

—

Instituto Politécnico de Castelo Branco. Transferência Corrente

Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, ao Instituto
Politécnico de Castelo Branco, um subsídio de € 18.000,00, como apoio financeiro ao funcionamento dos
laboratórios do CATAA

—

Associação Centro Apoio Tecnológico Agro-Alimentar Castelo Branco, mediante

assinatura de protocolo que vigorará por período de um ano.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
protocolo.
Ponto 3— OBRAS MuNIcIPAIS
Construção de Um Pavilhão Industrial

Ata n.° 14/2020, de 22 de Maio

—

Lote 120, Rua O. Prorrogação do Prazo da Empreitada
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2509, de 07/05/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada de
Construção de Um Pavilhão Industrial Lote 120, Rua D. Da informação consta o seguinte texto: “Através
—

do ofício n.° 049/2020, de 30 de abril, enviado pela empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas,

adjudicatária da empreitada em epígrafe com sede em Escalos de Cima, foi solicitada uma nova prorrogação
de prazo graciosa de 45 dias, alterando a conclusão da empreitada de 1 de maio de 2020 para 15 de junho
de 2020. Sobre os motivos agora apresentados, entende a fiscalização da obra produzir os seguintes
comentários: 1 Tendo presente a situação que o país atravessa face à pandemia de Covid-19, verifica-se
atualmente nas obras públicas uma interrupção nas cadeias de abastecimento, fábricas e fornecedores que
estão em suspenso, não havendo entrega de novos de materiais; 2. Em relação aos motivos agora
invocados para a prorrogação, os mesmos não são muito diferentes dos apresentados na anterior
prorrogação de prazo. A somar ao estado de pandemia declarado, continuam a estar interligadas as
dificuldades que o sector atravessa, principalmente na captação de mão-de-obra e que são transversais a
outras áreas, originando dificuldade na execução das empreitadas dentro dos prazos estabelecidos. Assim
sendo, em face do exposto, os motivos apresentados pelo adjudicatário para a prorrogação de prazo, são
aceitáveis. Acresce referir, relativamente a esta nova prorrogação de prazo de 45 dias, que sendo a mesma
concedida, deverá ser a título gracioso, ou seja, não resultarão quais quer encargos para o dono de obra,
presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus ou
encargos derivados relativos ao pedido de prorrogação de prazo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Construção de Construção de Um Pavilhão Industrial— Lote 120, Rua D, requerida pelo empreiteiro da obra,

Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, pelo período de quarenta e cinco dias, a título gracioso,

ou seja, desde que não resultem quaisquer encargos para o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados
com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
4.1. Revisão do Plano de Pormenor da Zona ZUE-W (Quinta do Bosque) do Plano Geral de
Urbanização de Castelo Branco. Requerente: Sociedade Sítio do Jardim

—

Empreendimentos

Urbanos, S.A.

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2353, de 27/04/2020, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, sobre a Revisão do Plano de Pormenor da Zona ZUE-W (Quinta do Bosque) do Plano

Geral de Urbanização de Castelo Branco, a requerimento da empresa Sociedade Sítio do Jardim
Ata n.° 14/2020, de 22 de Maio
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Empreendimentos Urbanos, SA. Da informação consta a seguinte proposta: “Face ao exposto e
considerando que: Já decorreram praticamente 20 anos desde a entrada em vigor do Plano de Pormenor
da Zona ZUE-W (Quinta do Bosque) e que, do ponto de vista legal, não se vê inconveniente em proceder à
adequação do plano face à evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais, que
determinaram a respetiva elaboração, desde que o relatório de avaliação do plano de pormenor em vigor
assim o demonstre; A área de intervenção do plano em vigor é de 44, 36 hectares e a área relativa à proposta
de alteração é, aproximadamente, de 11,19 hectares, a qual representa cerca de 25% do total; Para
determinar o início do procedimento de Revisão do Plano de Pormenor a requerente Sítio do Jardim

—

Empreendimentos Urbanos, S.A, tem que produzir e apresentar previamente à Câmara Municipal o Relatório
de Avaliação do Plano em vigor, a Justificação que permita Isentar a Revisão do Plano de Avaliação
Ambiental e a Cartografia Oficial ou Homologada, documentos que envolvem os custos inerentes à sua
elaboração; O procedimento de revisão cumpre o disposto do n.° 3 do art.° 124 do RJIGT (por já terem
largamente sido ultrapassados os 3 anos desde a entrada em vigor do plano), permitindo este procedimento
viabilizar, na generalidade, a solicitação da Firma Sítio do Jardim

—

Empreendimentos Urbanos, S.A., sem

excluir uma reapreciação global com caráter estrutural ou essencial, das opções estratégicas do plano, dos
princípios e dos objetivos do modelo territorial definido ou dos regimes de salvaguarda e de valorização dos
recursos e valores territoriais. Propõe-se que em reunião da Câmara Municipal seja deliberado o seguinte:
Informar a Firma Sítio do Jardim

—

Empreendimentos Urbanos, S.A. que a Câmara Municipal não vê

inconveniente (desde que o relatório de avaliação do plano de pormenor em vigor assim o demonstre) em
determinar uma Revisão do Plano de Pormenor da Zona ZUE-W (Quinta do Bosque), revisão enquadrada
no n.° 3 do art.° 115.° conjugada com o n.° 3 do art.° 119.0, ambos do RJIGT, a qual abrange toda a área de
intervenção do plano de pormenor, desde que, a expensas suas, sejam fornecidos todos documentos e
demais elementos que se revelem, nos termos legais, necessários à elaboração, aprovação e publicação
da revisão do Plano de Pormenor em Diário da República, nomeadamente os previstos no sistema de
submissão automática para publicação e depósito (SSAIGT); Informar a Firma Sítio do Jardim

—

Empreendimentos Urbanos, S.A que, sem prejuízo de ajustamentos que venham a ser necessários no
decorrer de um futuro processo de revisão do plano de pormenor, designadamente no que diz respeito aos
lugares de estacionamento público, arruamentos, áreas de cedência, índice de equipamento e afastamentos
das construções propostas entre os novos lotes Ai e A2 bem como afastamentos entre o novo lote B em
relação ao lote 295 existente, a solução apresentada tem, na generalidade, viabilidade para ser acolhida
pela Câmara Municipal; Comunicar o teor da presente informação à Firma Sítio do Jardim

—

Empreendimentos Urbanos, S.A., solicitando que sejam apresentados o Relatório de Avaliação do Plano
Ata n.° 14/2020, de 22 de Maio
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em vigor, a minuta do Contrato de Planeamento, a Justificação que permita Isentar a Revisão do Plano de
Avaliação Ambiental e a Cartografia Oficial ou Homologada da área de intervenção do Plano para que a
Câmara Municipal possa vir a determinar o início do procedimento de Revisão do Plano de Pormenor da
Zona ZUE-W (Quinta do Bosque) do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco, publicado no Diário
da República, 1 Série B, n.° 192, de 21 de agosto de 2000.” Os documentos são dados como transcritos,
ficando a fazer parte integrante da ata designados como documentação n.° 1.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, vai-me desculpar, eu tenha
aqui algumas questões para lhe dirigir, nomeadamente, se o Senhor Presidente se sente confortável, ao
surgir esta alteração a este plano, que aumente o coeficiente de afetação? Que vá aumentar, em termos de
área comercial, cinco mil trezentos e quarenta metros quadrados, quando nós constatamos que na cidade
temos duas grandes superfícies em que muitos daqueles espaços, infelizmente, já estão encerrados e com
todas as dificuldades que neste momento o comércio local vive? Se se sente confortável com uma redução
das áreas mínimas de equipamentos em onze mil novecentos e oitenta e sete, ponto setenta, metros
quadrados? E, também, se se sente confortável com uma redução do números de lugares de
estacionamento público, nomeadamente, numa redução de cento e noventa e quatro lugares de
estacionamento público

—

sendo certo que depois é colmatado com o aumento de cento e sessenta e três

lugares de estacionamento no interior dos lotes, mas, ainda assim, há aqui uma redução de trinta e um
lugares? Muito obrigado.”
O Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacíonal,

Luis Alfredo Cardoso Resende: A alteração das áreas de afetação e de implantação estão associadas
ao tipo de ocupação: são eliminados edifícios para habitação em altura e passa a haver comércios em
superfície. Há uma redução de cento e oitnta fogos e uma redução de cerca de cinco mil metros quadrados,
ou mais, de construção. Há uma significativa redução da área bruta de construção, ou seja, da densídade
construtiva na zona, na proposta pela requerente, mas há um aumento da parte comercial. O diferencial
entre aquilo que era o somatório da área de construção no plano e o que vai ser o somatório total,
independentemente dos usos. É substancialmente reduzida a área devido há redução de cento e oitenta
fogos. É evidente que esses cento e oitenta fogos, impõem uma solução diferente quanto ao
estacionamento: enquanto esse tipo de instalações comerciais, têm os seus estacionamentos interiores aos
lotes, que são, de certa forma, públicos, em situações de habitação, normalmente exige-se que haja uma
parte que seja interna ao lote, em cave, e haja uma parte que seja em áreas públicas. Daí, resulta essa
alteração, porque ao eliminarem-se cento e oitenta fogos, logo, os estacionamentos que eram necessários
para mais esses cento e oitenta fogos, deixaram de o ser. Contudo, isto não é um estudo final, esta é uma
Ata n.° 14/2020, de 22 de Maio
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proposta que a requerente está a fazer. Relativamente à redução das áreas mínimas de equipamentos, tem
a ver com duas áreas que serão reformuladas. São eliminadas duas ou três ruas e respetivos espaços
verdes e passeios porque, segundo o estudo que o requerente está a fazer, não são necessários pois há
prédios habitacionais que deixarão de ser construídos; ou seja, não se fazem ruas para acesso a prédios
que não irão existir. Em termos técnicos é isto que justifica a redução efetiva da área bruta de construção.
Há uma redução de densidade habitacional, há um aumento da área comercial, mas o somatório total das
áreas a construir, dá uma situação de redução de área, face às áreas que eram previstas no plano é atual.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
informar a firma Sítio do Jardim

—

Empreendimentos Urbanos, S.A. que a Câmara Municipal não vê

inconveniente (desde que o relatório de avaliação do plano de pormenor em vigor assim o demonstre) em
determinar uma Revisão do Plano de Pormenor da Zona ZUE-W (Quinta do Bosque), revisão enquadrada
no n.° 3 do art.° 115.° conjugada com o n.° 3 do art.° 119°, ambos do RJIGT, a qual abrange toda a área de
intervenção do plano de pormenor, desde que, a expensas suas, sejam fornecidos todos documentos e
demais elementos que se revelem, nos termos legais, necessários à elaboração, aprovação e publicação
da revisão do Plano de Pormenor em Diário da República, nomeadamente os previstos no sistema de
submissão automática para publicação e depósito (SSAIGT).
Deliberou ainda, informar a firma Sítio do Jardim

—

Empreendimentos Urbanos, S.A. que, sem prejuízo

de ajustamentos que venham a ser necessários no decorrer de um futuro processo de revisão do plano de
pormenor, designadamente no que diz respeito aos lugares de estacionamento público, arruamentos, áreas
de cedência, índice de equipamento e afastamentos das construções propostas entreos novos lotes Ai e
A2 bem como afastamentos entre o novo lote B em relação ao lote 295 existente, a solução apresentada
tem, na generalidade, viabilidade para ser acolhida pela Câmara Municipal.
Mais deliberou, comunicar o teor da informação n.° 2353, de 27/04/2020, à firma Sítio do Jardim

—

Empreendimentos Urbanos, S.A., solicitando que sejam apresentados o Relatório de Avaliação do Plano
em vigor, a minuta do Contrato de Planeamento, a Justificação que permita Isentar a Revisão do Plano de
Avaliação Ambiental e a Cartografia Oficial ou Homologada da área de intervenção do Plano para que a
Câmara Municipal possa vir a determinar o início do procedimento de Revisão do Plano de Pormenor da
Zona ZUE-W (Quinta do Bosque) do Plano Geral de Urbanização de Castelo Branco, publicado no Diário
da República, 1 Série B, n.° 192, de 21 de agosto de 2000.
4.2. Samuel Louis Shaw. União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata. Certidão de
Compropriedade
Ata n.° 1412020, de 22 de Maio
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Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Samuel Louis Shaw para emissão
de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação aos prédios
rústicos inscritos na matriz sob os artigos 65 e 67, da secção G, freguesia de Escalos de Baixo e Mata, a
favor Mark Philip Oliver Mathews e Stefania Aniello, 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, darparecerfavorável àemissãoda 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.
4.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Abril de 2020

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2525, de 08/05/2020, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês abril de 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto

5

—

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO

Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Respetivas Minutas
de Contratos

5.1. Aquisição de Miniescavadora Giratória
Pelo Senhor 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 06/04/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Aquisição de
Miniescavadora Giratória à empresa Comingersoll

—

Comércio e Indústria de Equipamentos, SA, pelo

montante de € 23.555,00, 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
Ata n.° 1412020, de 22 de Maio
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06/04/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Aquisição de Miníescavadora Giratória à
empresa Comingersoll

—

Comércio e Indústria de Equipamentos, SA, pelo montante de € 23.555,00,

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.
5.2. Realização de Análises de Água de Abastecimento Público, no Âmbito do PCQA
Pelo Senhor 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 04/05/2020, relativa à adjudicação do ajuste direto para a Realização de Análises de

Água de Abastecimento Público, no Âmbito do PCQA à empresa Centro de Serviços do Ambiente CESAB,
—

pelo montante de € 10.741,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em 04/05/2020, relativa à adjudicação do ajuste direto

para a Realização de Análises de Água de Abastecimento Público, no Âmbito do PCQA à empresa Centro
de Serviços do Ambiente CESAB, pelo montante de € 10.741,00, 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 6— PATRIMÓNIO
Aquisição Onerosa de Imóveis
6.1. Filipe João Domingos Gomes. Lousa
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 10, de 05/05/2020 (n.° de entrada 1 255, de
12/05/2020) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, para a eventual
aquisição de um prédio urbano situado na Rua de Santa Maria, em Lousa, inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 244, da União das Freguesias de Escalos de Cima e Lousa. É proposta a sua aquisição a seu
proprietário, Filipe João Domingos Gomes, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 10.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua de Santa Maria, em Lousa,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 244, da União das Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, a seu
proprietário, Filipe João Domingos Gomes, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de €10.000,00.
Ata n.° 1412020, de 22 de Maio
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Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
6.2. José Marques Milheiro Cabeça de Casal da Herança de. Alcains
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 11, de 11/05/2020 (n.° de entrada 1 2556, de
12/05/2020) e um relatório de avaliação, do Diretor do Departamento Técnico Operacional, pata a eventual
aquisição de um prédio urbano situado na Rua Dr. Sanches Semedo, n.° 54, em Alcains, inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo 89, da freguesia de Alcains. É proposta a sua aquisição a seu proprietário, José
Marques Milheiro

—

Cabeça de Casal da Herança de, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de €

60.000,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea g) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a aquisição de um prédio situado na Rua Dr. Sanches Semedo, n.°
54, em Alcains, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 89, da freguesia de Alcains, a seu proprietário,
Filipe João Domingos Gomes, livre de quaisquer ónus ou encargos, pelo valor de € 60.000,00.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
Ponto 7

—

CONTABILIDADE

7.1. TransferêncialReembolso de Comparticipação

—

FSEIPOISE

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2603 de 15/05/2020 da Unidade de Planeamento
Promoção e Desenvolvimento Económico, relativo à Transferência/Reembolso de Comparticipação

—

FSE/POISE. Da informação consta o seguinte texto: “Foi creditado o montante de 12.448,35€ na conta

bancária da Caixa Geral de Depósitos, com o IBAN PT50003502220008185473037, relativo ao
adiantamento de 15% do montante do financiamento aprovado para o ano de 2020, referente à
candidatura/operação ‘Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais’, aprovada no âmbito do Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego

—

POISE, do Portugal 2020, com o código de operação ‘POISE-03-

4233FSE-000036’, conforme correio eletrónico do Balcão 2020, em anexo (anexo 1). A referida candidatura
foi apresentada pelo Município de Castelo Branco, em parceria com a Amato Lusitano

—

Associação de

Desenvolvimento, nos termos definidos no artigo 7.° do Regulamento de Normas Comuns do FSE (Portaria
60-A/2015, de 2março, na sua redação atual), conforme memorando de entendimento em anexo (anexo 2),
a qual foi aprovada pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, em
16.01.2019, tendo sido celebrado o respetivo Termo de Aceitação em 05/02/2019, conforme documento em
Ata n.° 1412020, de 22 de Maio
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anexo (anexo 3). Acresce referir que, a execução física e financeira da candidatura/projeto é realizada pelo
Município de Castelo Branco e pela Amato Lusitano Associação de Desenvolvimento. Assim, o montante
—

agora recebido é repartido pelos beneficiários do seguinte modo: 2.965,20€ para o Município de Castelo
Branco; 9.483,15€ para a Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento. Face ao exposto, solicita-se

a V. Exa. a devida autorização para que o montante de 9.483,15€ seja transferido para a conta bancária da
Amato Lusitano, junto da Caixa Geral de Depósitos, com o seguinte IBAN PT50004541704027884133564’.
Mais, informa-se que, o montante relativo ao Município de Castelo Branco (2.965,15€), deve permanecer na
conta, dado se tratar de um adiantamento.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do montante de € 9.483,15
para depósito na conta bancária da Amato Lusitano

—

Associação de Desenvolvimento referente à

Transferência/Reembolso de Comparticipação FSE/POISE.
—

7.2. 13.a Alteração ao Orçamento e f3•a às Grandes Opções do PlanoI2O2O
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 13.8 Alteração ao Orçamento e

13.a

às Grandes Opções do

Plano/2020, na despesa, no valor de € 941.500,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8— DELIBERAÇÕES DIVERSAS

8.1. Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar. Designação de Diretor Técnico e Científico
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, designar o Senhor Professor Doutor António Manuel Moitinho Nogueira
Rodrigues, Diretor Técnico de Científico do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATM).
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
designar o Senhor Professor Doutor António Manuel Moitinho Nogueira Rodrigues, Diretor Técnico de
Científico do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA).
8.2. Agência para a Modernização Administrativa, IP. Minuta de Adenda ao Protocolo de
Instalação e Funcionamento dos Espaços Cidadão no Município e em Juntas de Freguesia
No seguimento do protocolo celebrado com a Agência para a Modernização Administrativa, lP, em
05/10/2015 e autorizado por deliberação da Câmara Municipal de dia 02/10/2015, para a instalação e
funcionamento de Espaços do Cidadão, na área territorial do concelho de Castelo Branco, pelo Senhor
Presidente foi presente uma minuta de adenda àquele protocolo, que tem por objeto definir a cedência de
Ata n.° 1412020, de 22 de Maio
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posição contratual com a inerente repartição de obrigações e prerrogativas entre o Município e as juntas e
uniões de freguesias integrantes do protocolo, que se dá como reproduzida ficando a fazer parte integrante
desta ata como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de adenda ao protocolo celebrado
com a Agência para a Modernização Administrativa, IP, em 05/10/2015 e autorizado por deliberação da
Câmara Municipal de dia 02/10/2015, que tem por objeto definir a cedência de posição contratual com a
inerente repartição de obrigações e prerrogativas entre o Município e as juntas e uniões de freguesias
integrantes do protocolo.
Ponto 9— DIÁRIo DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo DiárIo de Tesouraria do dia 21 de maio:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€36.375.670,18
€4.018,37

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
1H

—

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 e
15 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Roberto
António Reixa Nabais.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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