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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°19
(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
Câmara Municipal reuniu publicamente, por convocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor VicePresidente José Augusto Rodrigues Alves, estando presentes os Senhores Vereadores Jorge Manuel
Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata
de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia e a Senhora Vereadora Maria José Barata
Baptista, não estiveram presentes, por se encontrarem em serviço oficial.
O Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do
Partido Socialista, esteve presente na reunião, nos termos do artigo 78.° e do n.° 1 do artigo 79.° da Lei n.°
169/99, de 18 de setembro, em substituição da Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO

Pelo Senhor Vice-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 Vice-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.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente em Exercício de
Funções. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Trabalhador da Autarquia. Dr. Alveirinho. José Júlio.
Hoje pretendendo falar aqui em dois assuntos algo distintos um do outro. O primeiro, está relacionado com
a última reunião do Executivo Camarário e pretendo fazer apenas um comentário sobre o que se passou,
que passa pelo seguinte: qualquer discurso de caráter político, religioso, ou até mesmo ético, torna-se
perigoso quando há falta de equilíbrio e foi o que se passou. Aquele que procura afirmar demasiadamente
—

a “sua verdade”, torna-se incapaz de dialogar e, consequentemente, de aceitar, muitas das vezes, que o
outro também tem razão. Em relação a este tema, era esta afirmação que eu queria referir, O outro assunto
que eu quero trazer aqui à coação tem a ver com a capacidade financeira que a autarquia tem, muito
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observável pela quantidade de obra que é feïta, mas todos nós sabíamos, pelo menos foi comunicado como
tal, que este seria o mandato do “imaterial” e não do “material”, verdade...? E a melhor altura para fazer jus
a essa ideia, tem sido o próprio período que estamos a atravessar com a pandemia do Covid-19. Olhando
para a realidade atual que estamos a viver, tendo em conta as dificuldades que muitas famílias e empresas
estão a passar, não se compreende algumas ações tomadas e que passo a enumerar. Uma delas é o
desconto que foi atribuído pelos SMAS com a pandemia do Covid-19 que, no nosso entender, é algo
incompreensível... Ficou muito aquém das possibilidades financeiras dos SMAS

—

o desconto atribuído às

famílias foi muito, muito, muito baixo, tendo em conta a sua capacidade financeíra. O outro assunto: não
existiu aqui um cuidado por parte da autarquia em relação ao pagamento do Ml. As famílias foram
confrontadas com o pagamento deste imposto na altura que estavam a atravessar por grandes dificuldades
financeiras no seu seio familiar, nomeadamente, por questões até mesmo de desemprego. Outro tema que
queria mencionar tem a ver com o apoio ao tecido empresarial do nosso concelho. No nosso entender tem
ficado aquém das possibilidades da nossa autarquia. Em suma, isto não basta parecer, é preciso ser, por
isso a autarquia podia e deveria ter avançado com medidas mais musculadas no apoio às famílias e às
empresas que estão a passar por grandes dificuldades. Termino por aqui a minha intervenção. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito obrigado. Bom dia. Ex.mo Senhor
Presidente em Exercício de Funções. Ex.mos Senhores Vereadores. Caro Dr. Alveirinho. Caro Eng.
Resende. Muito bom dia Senhor Trabalhador da Autarquia. E o nosso resistente José Júlio. Muito bom dia
a todos vocês. Eu gostaria de partilhar convosco dois assuntos que eu acho que merecem a nossa atenção
e alguma preocupação, que têm a ver com a questão dos transportes urbanos em Castelo Branco e,
também, com aquilo que, infelizmente, se passou recentemente: o incêndio no Barrocal. Relativamente,
então, ao primeiro assunto, a nossa cidade apresenta já uma área urbana bastante considerável e, neste
contexto, levando em linha de conta a malha, é relevante que, de facto, os transportes ofereçam um serviço
de qualidade. Este desafio da qualidade do serviço, depois, também, tem de ser compatível e casar com
outro grande desafio que decorre das obrigações ambientais

—

daí todas as entidades competentes e que

intervêm nesta área fazem um apelo sistemático para a utilização do transporte público coletivo. O Município
de Castelo Branco é a autoridade de transporte para os serviços públicos de transporte e, neste caso em
concreto, é a entidade responsável pelo planeamento, pela organização, pela operação, pela fiscalização,
pelo investimento, pelo financiamento, pela divulgação e, também, pelo seu desenvolvimento. Quando foi
decretado o estado de emergência, os transportes urbanos de Castelo Branco mantiveram um
funcionamento que eu qualificaria de regular e razoavelmente bom. Acontece que houve aqui uma perda,
em termos de serviço, a partir do dia dezoito de junho. O dia dezoito de junho é relevante, neste caso
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concreto, porque marcou o retomar das aulas presenciais para o décimo primeiro e para o décimo segund1
e, a verdade, é que isto depois teve um impacto, porque o operador fez o ajustamento da sua oferta, reduziu
a frequência dos autocarros e chegou, inclusivamente, a suprimir bastantes horários... O que seguramente
terá tido um impacto na vida de muitos concidadãos, nomeadamente, pessoas que se deslocavam para os
seus locais de trabalho, pessoas que tinham consultas médicas no hospital e nos centros de saúde, pessoas
que tinham de tratar e fazer uso de alguns serviços que se mantinham abertos na nossa cidade... E,
portanto, houve, de facto, esse impacto negativo. E há aqui um duplo ïmpacto negativo porque... Eu não
tive a possibilidade de, ontem e hoje, fazer esta confirmação... Mas até ao dia de antes de ontem, isto estava
assim: nós, consultando o link alterações de serviço Transdev, os horários mantinham-se inalterados.
Qualquer pessoa que fosse fazer esta consulta online, aquilo que constatava era que havia uma
disfuncionalidade entre aquilo que era anunciado e aquilo que depois estava concretizado no terreno. Eu
vou dar alguns exemplos que acabam por ilustrar o que eu acabei de dizer. Em termos concretos, na linha
azul, foram suprimidos quatro horários entre as nove da manhã e as treze horas. Nas linhas vermelha e
laranja, havia quatro horas sem qualquer ligação no período da manhã e cinco horas sem qualquer ligação
no período da tarde. Há uma outra questão, também, que eu acho ser relevante e a que o Município deve
estar atento... E, quando eu faço estas chamadas de atenção, não há nenhum ar provocatório da minha
parte, é mesmo com ar pedagógico para que as coisas corram bem, é isso que todos nós queremos,
insisto... Dizia eu que, a propósito dos transportes, nós tivemos alguns testemunhos de algumas pessoas
que nos contactaram e que nos deram nota de que em determinados períodos, em determinados horários
e muito em particular, que é coincidente com algumas saídas de algumas unidades industriais que têm maior
dimensão na zona industrial, os autocarros vinham sobrelotados e, infelizmente, também, com o não
cumprimento das normas de segurança... A que, seguramente, o Município é alheio, não tenho a mais
pequena dúvida sobre isso, mas com o incumprimento de algumas normas de segurança por parte, muito
em concreto, da pessoa que ia a conduzir o autocarro. Também sei que, em um caso ou outro, houve,
inclusivamente, a necessidade de uma intervenção policial. Portanto, chamava de facto a vossa atenção e
inevitavelmente eu tenho que por aqui duas ou três questões. A primeira é: quando é que vai haver esta
reposição dos horários...? Porque haver linhas em que não há nenhuma ligação durante quatro a cinco
horas eu acho que é bastante considerável. Pergunto também, em segundo lugar: se estas pessoas que
não tiveram a possibilidade de ter acesso a estes horários e que pagaram o passe na sua totalidade, poderão
vir ou não a ser ressarcidas...? E que tipo de intervenção está a pensar o Município fazer, para evitar esta
sobrelotação dos autocarros...? Este é o primeiro assunto, como digo. Há um segundo assunto que
infelizmente esteve na ordem do dia e que todos nós, seguramente, lamentamos e que tem a ver com aquilo
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que se passou no Barrocal. E, mais do que propriamente estarmos aqui de dedo em riste a tentar culpabilizar
quem quer que seja

—

não é esse, repito, o nosso propósito

—,

aquilo que eu acho que é fundamental e

importante para todos nós, sobretudo para a cidade, para o nosso concelho, é que se aprenda alguma coisa
com o incêndio no Barrocal, no dia onze, num sábado, se é que houve alguns erros, se é que houve algumas
omissões, e não quero acreditar que, de facto, tivesse havido incúria de forma intencional. Deus me livre a
mim esse tipo de pensamento, seguramente devem-no tirar da minha intervenção porque não é esse o
propósito, insisto. O Barrocal, como vocês sabem é um espaço muito importante para a nossa cidade. Ele
fez parte do nosso imaginário coletivo e, seguramente, para muitos de vocês, até porque a cidade vos viu
crescer, foi um espaço mítico onde se fazia muita recreação, onde se passava muito do tempo de lazer... É
um espaço também importante nesta dimensão, para além de social também histórica. É um espaço muito
importante sob um ponto de vista geológico. É um espaço que tem muita relevância sob um ponto de vista
ambiental. Enfim, nós tivemos perspetivas algo diferentes... Por acaso, neste ponto em concreto a nossa
posição não foi totalmente coincidente, mas aproximou-se muito, relativamente à requalificação daquele
espaço. Algumas posições houve, na cidade, talvez compreensivelmente, enfim, mais fundamentalistas,
diria eu, mas nós, de um modo geral, coincidimos e elogiamos a intervenção que lá foi feita, que fique
também isso muito claro. É um elogio feito de forma contida, mas que é feito. Portanto, essa discussão teve
o seu tempo, está datada, não faz sentido revisitá-la. Aquilo que é importante agora sublinhar é que o
Barrocal é um património da nossa cidade, do nosso concelho, e que nós queremos que seja um património
da nossa região e do nosso país... Um património de todos nós. Todos nós temos algum carinho por aquele
espaço. Relativamente ao incêndio, eu tenho que deixar aqui também três ou quatro questões porque acho
que era importante até clarificar a opinião pública. Eu fiz um esforço para tentar acompanhar algumas
intervenções que foram feitas, sobretudo, no espaço das redes sociais... E eu lamento que tenham sido
feitas algumas insinuações, que eu não sei se têm algum fundamento ou não, mas por isso é que
exatamente existem as autoridades e se fazem as investigações... Mas, dizia eu, era importante que se
retirassem algumas ilações para o futuro e, uma das coisas que me foi transmitida e daí eu estar agora a
—

partilhar estas minhas dúvidas convosco

—

é que houve uma intervenção tardia dos bombeiros porque,

quando os bombeiros terão chegado ao local, o espaço estava fechado e a pessoas que teria as chaves
não estaria na cidade e terá havido a necessidade de recorrer a uma outra pessoa para abrir o espaço. E
essa é a primeira questão que eu tenho: esta intervenção dos bombeiros foi tardia em resultado do tempo
de demora para abrir o espaço...? Em segundo lugar, a ser verdade, insisto: houve dificuldade nos acessos,
já dentro do parque...? Talvez houvesse uma intervenção, ainda vamos a tempo, no sentido de esses
acessos poderem ser melhorados para evitar uma futura catástrofe. Em terceiro lugar, perguntar: as bocas
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de incêndio, foram ou não acionadas...? Porque estamos a falar de uma área muito considerável de vinte’Y
hectares. Em quarto lugar, gostaria também de saber se já há algum relatório preliminar, relativamente ao
incêndio... E, se há algum relatório preliminar, saber quais foram as causas do incêndio. Finalmente, e com
isto vou terminar, houve prejuízos, infelizmente, presumo que avultados, por aquilo que li

—

não tenho mais

informação do que aquela que li e, lamentando esses prejuízos, essa destruição, pois muito bem, também
—

gostaria de saber quem é que, efetivamente, vai ter que pagar esses mesmos prejuízos. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Lista Semedo: “Bom dia a todos. Eu gostava de fazer uma
curta intervenção, no sentido de, em certa forma, passar aquilo que é a perceção em relação ao retomar da
atividade na área da cultura e fazê-lo, talvez, porque passou um mês desde a reabertura dos espaços
culturais e é muito importante realçar, sobretudo, os aspetos positivos. Ou seja, em primeiro lugar, a forma
como as equipas dos diversos espaços se têm adaptado às novas circunstâncias, com um conjunto muito
alargado de procedimentos... Às vezes estamos a falar de coisas muito pequeninas, mas que precisam de
ser bastante rotinadas... Eu creio que aí, a opção de termos reiniciado, não logo no início daquilo que era a
possibilidade, dia um de junho, mas sim quinze dias depois, acho que foi muito importante... Dar aqueles
quinze dias também para trabalhar bastante bem aquilo que era o lado normativo, por parte da DGS e,
também, do próprio Governo. Esses quinze dias deram-nos a possibilidade de preparar, de treinar até alguns
aspetos que, a partir do dia quinze de junho, começaram a ser colocados em prática. Por um lado, a
dimensão da adaptação das pessoas que trabalham nos diversos equipamentos e que, a partir dessa altura,
começaram a sentir na pele e no seu dia-a-dia, toda esta pequena revolução. Também, enaltecer muito a
resposta do público. E muito mais do que a questão da resposta do público, em termos da quantidade, que
tem sido bastante razoável... Era muito difícil prever até agora qual é que iria ser verdadeiramente a resposta
por parte das pessoas... A confiança será que era a suficiente para retomar a frequência dos espaços
fechados

—

aqui estou a limitar-me, para já, aos espaços fechados... A verdade é que logo na primeira

semana nós tivemos um espetáculo de Tiago Bettencourt que praticamente esgotou a lotação, dentro
daquilo que são as novas dinâmicas, ou seja, cerca de metade da lotação, por exemplo, do Cine-Teatro.
Portanto, do lado do público, o que sentimos é uma enorme vontade de regressar, mas também uma grande
necessidade de se sentir a confiança que se conquista com pequenos gestos, com pequenos passos que
têm que estar muito claros na cabeça de quem trabalha com os equipamentos e, depois, serem passados
também com essa clareza e lucidez para o público. Aquilo que verificámos é que, realmente, o público tem
sido, na generalidade, muito responsável o que tem ajudado, ao longo deste mês, a retomar uma certa
confiança e até mesmo uma esperança, naquilo que será o futuro. Por outro lado, também... E aqui é muito
importante... Estamos a falar de equipas artísticas e técnicas que vêm um pouco de todo o país e, nalguns
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casos, equipas que vêm de zonas em que a Covid-19 está bastante implantada, nomeadamente de Lisboa
e é preciso que essas equipas também correspondam àquilo que é a dinâmica das necessidade em termos
de procedimentos e, até agora, também tem sido exemplar, essa relação. Estas três dimensões, acho que
são extremamente importantes no retomar da atividade cultural... Estamos a falar de cinema, teatro, dança,
músicas de vários tipos. No exterior, a nossa experiência é menor porque, na verdade, no exterior tivemos
apenas três iniciativas até agora. No exterior colocam-se quase tantos problemas, no que diz respeito à
questão da confiança... Ou seja, quando entramos dentro de uma sala nós sabemos que tudo o que diz
respeito à Covid-19 implica uma maior atenção, o facto de ser um espaço fechado. Mas, quando estamos
na rua, não há tanta pressão, mas a questão da confiança, relativamente áquilo que é o estar naquele
espaço, é também muito importante. Tivemos uma experiência muito boa, que foi o primeiro fim-de-semana
das Noites Azuladas, na Praça Manuel Cargaleiro, que correu muito bem também nessa dimensão da
resposta do público, mas eu creio que a nota mais importante foi, realmente, o comportamento do próprio
público relativamente às necessidades de higienização das mãos, do cumprimento da distância física, tudo
isso funcionou muito bem. Eu creio que a continuidade vai depender bastante da confiança que se gerar
entre os diversos agentes e, ao fim do mês, eu acho que os sinais são extremamente positivos. A minha
última nota é relativamente ao projeto Estar Perto. Um projeto que decorreu, claramente, durante a
pandemia. Teve o seu centro gravitacional na Fábrica da Criatividade e foi um projeto que congregou mais
de cinquenta pessoas da área técnica e da área artística, para preparar, chamemos-lhe assim, quatro
programas de televisão, quatro horas. Em cada hora três grupos diferentes todos na área do fado e da
música tradicional, com uma pequena incursão pela canção dos anos sessenta, dos anos setenta e que
foram distribuídos já por todos os lares e centros de dia do concelho de Castelo Branco. Um pacote
igualzinho a este que tem uma pen e que tem estes quatro programas produzidos a partir do nosso tecido
artístico... Eu acho que isto é extremamente importante. Estamos a falar da participação de artistas apenas
do nosso concelho e que já está, neste momento, no terreno, em todos os lares e centros de dia. É, também,
uma nota positiva. Obviamente, os lares e os centros de dia receberam de braços abertos esta iniciativa
que, com certeza, terá o seu impacto nesta comunidade. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Bom dia Senhor Presidente em
Exercício. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Caros Jornalistas. Temos assistido a uma
fase, não é pós-covid porque ainda estamos dentro dela, mas em já se viveu uma fase mais agreste em
termos de confinamento e este Município tem levado a cabo um conjunto de medidas e de preocupações,
nomeadamente e fazendo esta intervenção em jeito de resposta ao Senhor Vereador Hugo Almeida no
—

—

apoio ao tecido empresarial. Esta primeira intervenção vem, exatamente, dar conta de algumas ações que
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foram feitas naquilo que é o apoio ao tecido empresarial. Começo por referir a incubadora industrial,
recentemente inaugurada. Um edifício que tem sete fábricas tipo, com respetivo escritório que nos permitem
alojar empresas que tenham elevada intensidade tecnológica, numa perspetiva inovadora, e também dar
continuidade aquela que tem sido a estratégia deste Município, nomeadamente no apoio ao
empreendedorismo, quer do lado tecnológico, através do Centro de Empresas Inovadoras, quer da Fábrica
da Criatividade, do lado criativo. Como uma forma de também dar continuidade porque, felizmente, temos
bons exemplos de empresas que começaram na lógica da startup, que foram crescendo, que estão a
aumentar o número de recursos humanos que tem nas suas estruturas e que precisam de continuar a
crescer e precisam de entrar numa fase já mais industrial, em que precisam de mais espaço, quer do lado
criativo, quer do lado tecnológico. Portanto, esta incubadora industrial vem dar corpo a esta lógica de
continuidade, mas não só... Vem, também, permitir que novas empresas se possam fixar, desde que tenham
estas carateristicas: intensidade tecnológica ou dar continuidade na perspetiva das industrias criativas ou
tecnológicas. Este é um bom exemplo do empenho e da capacidade de concretização do Município de
Castelo Branco no apoio ao tecido empresarial, mas não ficamos por aqui. Desde a fase em que arrancou
a pandemia, houve sempre uma preocupação com a parte da economia, Quando pensamos, por exemplo,
no nosso comércio local, pensamos que ele precisa, neste momento, de aumentar a sua faturação. Estas
empresas, muitas vezes pequenos produtores, precisam vender, não só para Castelo Branco, mas para o
resto do país e até mesmo para fora do país. Logo, muito inicialmente e em fase de pico de pandemia,
começamos a pensar e a desenhar uma ação que foi lançada recentemente o CB.CompraLocal. Uma
iniciativa que, desde o primeiro instante, foi desenhada com a Associação Comercial, com a ACICB, que
tem como grande objetivo mostrar que o comércio local agora é digital. Neste momento já estão na
plataforma mais de cinquenta empresas e há uma caraterística que é importante aqui fazer sobressair: com
o input para esta plataforma, que acaba por nascer com a transformação dos Sabores de Perdição num
modelo digital, podemos ver que de repente nós temos mais de cinquenta empresas que já estão
digitalizadas. E, numa fase em que é tão premente a digitalização das empresas, dos serviços, dos
processos do país, entendemos que é um impulso muito positivo, porque temos aqui empresas que,
sozinhas, não dariam este passo tão depressa e, portanto, com base nesta parceria entre o Município e a
ACICB, temos, rapidamente, várias empresas digitalizadas. O objetivo é que esta plataforma cresça
exponencialmente, se for possível, porque quanto mais empresas nós tivermos neste shoppíng virtual, no
CB.CompraLocal, melhor é para todos. Mesmo que não seja o grande incremento, a venda local, podem
sempre vender as nossas empresas para todo o lado. Mas esta é apenas uma ação de um conjunto de
ações que estamos a concretizar. No que diz respeito, ainda, ao comércio, vai avançar, muito em breve,
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uma ação de promoção dos produtos endógenos: compre o que é nosso, compre o que produzimos em
Castelo Branco. É também uma ação que vai arrancar muito, muito brevemente, está praticamente tudo
pronto, ao que se vai seguir uma outra campanha de ‘compre no comércio local’. Estas são três ações
especificas que vêm de alguma forma apoiar o tecido empresarial porque

—

pegando numa frase que o

Senhor Vereador Hugo Lopes referiu, ‘não chega dizer, é preciso concretizar’ e é preciso ter propostas
concretas. Estamos a analisar e esperamos, a curto prazo, ter uma estratégia de recuperação económica
pós-covid para apresentar a todos. Não estamos, de forma alguma, alheios aos problemas que a indústria
e que o comércio estão a sentir... Recentemente tivemos a oportunidade de visitar duas empresas, em
Castelo Branco, com o Senhor Secretário de Estado da Economia e que também lhe transmitimos,
exatamente, as nossas preocupações... Temos estado a acompanhar, de forma próxima, as empresas e,
portanto, não estamos, de todo, alheios a esta problemática, nem parados, estamos a concretizar.
Relativamente à declaração que o Senhor Vereador Hugo Lopes fez referente à última reunião de Câmara,
dizer-lhe que começamos a perceber de uma forma corrente e de uma forma até mais ou menos periódica,
sistemática, que as questões passaram a ser feitas com um ar, com uma roupa, envoltas num ambiente de
suspeição e, depois, distribuídas por aí. Eu, confesso

—

falo em meu nome

—

que tenho assistido aqui,

enquanto Vereadora, a um conjunto de afirmações, de levantamento de suspeições, que eu confesso que,
antes de estar aqui nesta qualidade, não sabia que isto chegaria a este nível. Eu tenho que referir que as
inúmeras situações às quais fui assistindo ao longo destas reuniões de Câmara... Desde a evocação, a
título individual, de questões familiares, que eu confesso nunca o fazer numa reunião de Câmara... Os meus
filhos e a minha família não devem ser chamados para questão nenhuma, como nessa mesma reunião dizernos, o Senhor Vereador Carlos Almeida, que ia voltar a repetir esta questão toda na reunião seguinte e
depois isso não aconteceu... No meu modelo, na minha ideologia, nos meus princípios, isto não fazia parte
daquilo que eu achava que ia acontecer aqui. Na última reunião de Câmara foi mais um exemplo...
Levantam-se perguntas envoltas em suspeição, neste caso relativamente à cunhada do Senhor Presidente
e a um concurso dos SMAS, quando a cunhada do Senhor Presidente nem sequer concorreu... É esta a
política que fazemos... É esta a política de lançar o foguete para o ar, depois caiem as canas e alguém as
há de apanhar... Pessoalmente, estou muito desapontada, eu diria, com este tipo de política que se vem
fazendo. Relativamente a uma afirmação feita pelo Senhor Vereador Carlos Almeida, que eu subscrevo
totalmente, e que é: ‘lamento que tenham feito algumas insinuações, tenham fundamento ou não’... Eu
também lamento Senhor Vereador, porque, como teve oportunidade de assistir a essas afirmações, eu
também assisti e, portanto, servem tanto para si como para mim, tanto para o partido que o Senhor
representa, como para o partido que eu represento. Muito obrigada.”
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Carrega Pío: “Bom dia Senhor Presidente em Exercício. /
Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Funcionários da Câmara Municipal. Senhores Jornalistas.
Público presente. Eu trago aqui dois assuntos, sendo que, e certa forma, vai ao encontro das questões que
o Senhor Vereador Carlos Almeida levanta, relativamente à questão dos transportes. O que é certo é que,
a questão dos transportes, quando falada, convém que seja com conhecimento de facto e com o
enquadramento legislativo, que entretanto saiu desde os tempos da pandemia, que foi, efetivamente, muita
a legislação... Não sei se o Senhor Vereador Carlos Almeida tem conhecimento dela toda, mas o que é
certo, digo-lhe eu, é que não é fácil de a ter toda dominada... Mas, como tenho passado os últimos três,
quatro meses a tratar de transportes, sinto-me minimamente preparado para lhe fazer aqui um
enquadramento e dar-lhe respostas às suas questões. A questão dos transporte público, foi uma das
questões sensíveis no âmbito da pandemia, não só por aquilo que foi a rotura com a normalidade do dia-a
dia, nomeadamente, das escolas e das empresas, de certa forma, tornando, a questão do transporte público,
desnecessária em algumas situações porque a vida normal, naquele momento, deixou de existir e isso
—

—

trouxe um conjunto de desafios em que ainda não tínhamos sido testados: um deles é, por exemplo, o facto
das mesmas empresas de transporte entrarem em Iayoff que, de certa forma, fez aqui algum transtorno
nesta conjuntura toda. Mas, no caso de Castelo Branco, como tem estado a trabalhar com a autoridade de
transportes, no âmbito do regime jurídico de serviço público de transporte de passageiros, desde 2015,
afincadamente nesta matéria, é o único da região que tinha, claramente, contratualizado com os operadores
de transportes um contrato para prestação de serviços, independentemente das condições, ao contrário de
outros que tinham protocolos que caíram por terra, mal aconteceu isto e não tiveram argumentação legal
para obrigar o operador a prestar determinados serviços, O que é certo é que, logo quando foi decretado o
estado de calamidade, se não estou em erro, em treze de março, aquilo que ficou logo definido foi que, o
operador, iria passar a fazer o horário de período não- escolar... Porque as aulas tinham sido suspensas e
o operador ficou a fazer um período não-escolar que foi de meados de março, até meados de abril. O que
se constatou foi que, nesse período, e começando o mês de abril, não houve venda de passes... Não havia
transporte de passageiros quase nenhuns e acertamos com o operador a definição de uns serviços mínimos
essenciais que garantiam, essencialmente, horários de trabalhadores, e isso decorreu da lei... Ou seja, o
Município de Castelo Branco, pela forma como estavam contratualizados os dois operadores de transportes
que atualmente temos, que são a Transdev e a Auto Transportes do Fundão, tivemos capacidade legal, fruto
dessa posição contratual, de obrigar o operador a fazer esses serviços mínimos, sendo que, entendemos
que seriam suficientes, perante a procura existente, sabendo que, caso houvesse novas necessidades, ou
caso houvesse, eventualmente, algum pedido a dizer ‘eu preciso de um determinado transporte’, iriamos
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tentar adaptar-nos, dentro do possível e da razoabilidade, para resolver a questão... Dou-lhe dois exemplos
de como as coisas foram sendo geridas. A Aptivport Services, SA, quando iniciou a sua laboração, no sentido
de combater a questão da pandemia e a tomada de medidas de mitigação do Covid-19, criou mais turnos...
Então solicitou à Câmara a possibilidade de criar novos horários de transportes e nós criámos novos horários
de transportes que levavam os trabalhadores da Aptivport Services, SA, no sentido de
uma das questões

—

—

respondendo já a

minimizar a lotação dos autocarros e também dar resposta ao novos turnos. Outro

exemplo, cuja solução nem sempre passou pelos operadores de transportes, uma vez que falou aí no dezoito
de junho, que penso ser a altura em que foram retomadas as aulas presenciais, o que é que nós fizemos...?
E isto mais no que diz respeito às freguesias... Uma vez que o operador estava em Iayoff, tinham sido
definidos serviços mínimos e transportar, por exemplo, um aluno de São Vicente da Beira, um alunos de
Tinalhas e um aluno de Póvoa de Rio de Moinhos, para o agrupamento de Alcains, não era razoável... Entre
agrupamentos, Câmara Municipal e Freguesias, garantiu-se o transporte de todos os alunos que
manifestaram interesse em ir às aulas presenciais e, desta forma, de forma muito discreta, ficou garantido
o transporte porta a porta dos alunos pata os agrupamentos, o que foi, digo-lhe já, um quebra-cabeças por
causa dos diferentes turnos que os alunos tinham. Mas, isto só para dar resposta na perspetiva do que foi
a intervenção do Município, de forma discreta, tentar resolver, neste caso, chamando a si também a
intervenção das Freguesias às quais, desde já, agradeço. Esta não é uma matéria muito fácil porque
estamos aqui entre o equilíbrio da questão pandemia e a questão da normalidade e, efetivamente, as coisas,
às vezes, não são fáceis. Também, dando resposta à sua questão, desde segunda-feira, o período nãoescolar, já está em funcionamento... Nós tivemos aqui os serviços mínimos essenciais... Houve aqui
adaptações, até ao dia dez de junho, para um reforço da Aptivport Services, SA, um reforço aqui, um reforço
ali que eu, agora, não consigo concretizar... Mas, desde segunda-feira passada, dia treze, um compromisso
que há do operador pelo menos foi a orientação que lhe foi dada foi garantir o período não-escolar, que
—

—

é a normalidade em julho... No fundo, acho que a questão dos transportes públicos

—

e posso falar disso

quase de ‘boca cheia’ foi dos poucos concelhos da região que conseguiu manter sempre a perspetiva de
—

serviços, quer fossem eles de período não-escolar ou de serviços mínimos essenciais. Relativamente a
outra questão que coloca... Não sei se há enquadramento legal para as pessoas serem ressarcidas,
embora, neste cenário as coisas acho que têm menor dimensão. Mas, também acho que é importante
‘

sublinhar, e aproveitava para sublinhar, aquilo que está a ser o programa de ação de redução tarifária que,
de certa forma, fez descontos de sessenta porcento e de setenta e cinco porcento, a quem compra passes...

É importante não esquecer que houve um aumento muito substancial dos passageiros nos transportes
públicos, quer da cidade, quer do concelho, porque os passes passaram a ter uma redução de sessenta
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porcento para qualquer pessoa e setenta e cinco porcento, se não estou em erro, para quem tem mais dÇ
sessenta e cinco anos ou quem está numa situação de desemprego... O que, de certa forma, valoriza aquilo
que tem sido o trabalho do Município junto dos operadores e das pessoas, na perspetiva de incentivar o uso
do transporte público. Continuamos a trabalhar afincadamente, mas estamos a preparar uma reformulação
de toda a lógica de transportes público que, como sabe, terá que ser concursada e isso tem o seu trabalho
de retaguarda, mas só para dizer que não estamos distraídos, relativamente, a essa matéria. O segundo
assunto dá, um bocadinho, resposta áquilo que foi referido pelo Senhor Hugo Lopes. Tem a ver com a
questão do ‘material’ e do ‘imaterial’. Pegava aqui nas palavras da Dr.a Isabel Damasceno, no dia da
inauguração da incubadora industrial. Ela conhece muitos municípios, conhece, com certeza, pelo menos,
os cem municípios da Região Centro e ela diz que há muitos municípios que têm muitos papeis, que há
poucos que têm uma estratégia clara e definida, mas que Castelo Branco é dos poucos que, efetivamente,
ela conhece que a estratégia sai do papel e vai para o terreno e concretiza-se. É óbvio que a questão do
‘material’ é uma questão que, por mais que se ‘imaterializa’ a ação do Executivo, a questão do ‘material’
estará sempre presente... A questão das obras, vão sempre existir, ou por força da necessidade de
requalificações, ou da necessidade de um ou outro equipamento, isso é óbvio que vai acontecer... Mas, não
haja dúvida, a questão do ‘imaterial’ foi, efetivamente, uma imagem de marca deste mandato... E está a
ser... Porque a questão da dinamização de um conjunto de equipamentos, de um conjunto de iniciativas...
A Senhora Vereadora acabou de falar da questão do comércio, da questão do empreendedorismo... O
Senhor Vereador Carlos Semedo falou da questão da cultura... E isso é uma evidência

...

Eu queria trazer

aqui um exemplo hoje, é esse o propósito da minha intervenção, que tem a ver com a perspetiva da coesão
territorial. Nós falamos muito da coesão territorial, mas acho que também falamos dela com direito próprio.
Não só por aquilo que tem sido feito em trabalho conjunto com as freguesias, dei há pouco o exemplo dos
transportes de alunos, mas trago, por exemplo, agora aqui, a questão da instalação do Espaço Cidadão que
eu acho que é uma medida que a Câmara Municipal apostou, em conjunto com a Agência de Modernização
Administrativa em trazer para o nosso concelho um conjunto alargado de Espaços Cidadão. Acabámos, esta
semana, de concretizar mais três novos Espaços Cidadão, ou seja, as freguesias de Sarzedas, Alcains e
União de Freguesias de Escalos de Cima e Lousa, que se juntaram a outros três, que desde dia vinte e
cinco de maio estavam em funcionamento, de Lardosa, Santo André das Tojeiras e União das Freguesias
de Cebolais de Cima e Retaxo. Para já, a experiência de quem já está no terreno, é que as pessoas estão
muito satisfeitas porque lhes ficou à porta de casa um serviço que, por norma, teriam que se deslocar à
cidade. Isto, também, como reforço de apoio às pessoas ao digital, no sentido de resolver muitos assuntos
que já se resolvem através do digital, mas muitos dos nossos munícipes não têm essa facilidade de aceder
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aos serviços da administração pública digital e têm ali um espaço de apoio, têm a possibilidade de renovar
o cartão de cidadão em determinadas circunstâncias, de revalidar a carta de condução... E o que eu acho,
no fundo, do ponto de vista político, que aquilo que isto significa é que mais uma vez damos uma mensagem
clara de que contamos com as nossas freguesias para dar coesão territorial e para reforçarmos como
comunidade, de certa forma, dignificando ainda mais o papel da freguesias e dos seus presidentes de junta
que muitas vezes são aqueles que estão mais próximos de muitas pessoas e isso dá-lhes mais uma
ferramenta para apoiar em muito os nossos munícipes, os fregueses dessas freguesias. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia novamente a todos. Obviamente,
estive a ouvir com bastante atenção as declarações da Senhora Vereadora Cláudia Domingues. Gostei do
nome que me chamou inicialmente, ‘Hugo Almeida’...
A Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares pediu desculpas, pelo seu lapso, ao Senhor

Vereador Hugo Lopes.
O Senhor Vereador Hugo Reis Lopes continuou: “Vai-me dar as amêndoas... Mas, fazendo aqui

algumas afirmações em relação àquilo que também foi dito, fico agradado em saber que está a ser
desenvolvido um plano de recuperação para a economia local, tendo em conta as dificuldades que as
famílias estão a passar e são muitas, mesmo
—

—

e há evidências disso. A taxa de desemprego aumentou

bastante em todo o país, mas no que diz respeito ao nosso concelho os valores são bastante altos. Sabemos
que as empresas, neste momento, em vez de estar a recrutar estão é a dispensar, por força da diminuição
do volume de trabalho e de vendas e isso, infelizmente, é uma evidência e volto a dizer que é transversal
—

a todo o país. Por isso, vamos aguardar por este plano de recuperação. Se for para acrescentar valor, é
sempre bem-vindo. Em relação à minha afirmação inicial, só quero aqui deixar duas ou três notas, que
passam pelo seguinte: todos nós temos legitimidade para desempenhar os cargos que ocupamos neste
executivo camarário. Até agora, que me recorde, em nenhuma das intervenções houve aqui falta de
educação por parte de ninguém. Por isso, não sei... Se alguma vez, da minha parte, existiu essa questão,
podem indicar-mo, se assim for o caso. Confesso que também fico admirado com algumas situações que
se vão verificando, tanto a nível de reuniões camarárias, e não só, porque também, como toda a gente sabe,
é a primeira vez que estou envolvido na política e não era isto que eu, também, estava à espera e
surpreende-me pela negativa. Outro ponto que eu queria aqui indicar é: fazer perguntas não quer dizer que
estamos a atacar ou a apoucar alguém... Mas, por vezes, essas perguntas parece que são inconvenientes
e começa-se a desconversar

—

pelo menos é essa a ideia que transparece. Se são feitas perguntas,

responde-se, se as pessoas, obviamente, assim o entenderem, se o não entenderem, não respondem.
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Agora, tem de haver equilíbrio nas respostas que são dadas e não aconteceu isso na última reunião. Para
terminar e falando aqui em relação à incubadora e ao Espaço Cidadão, são duas iniciativas que são de
louvar e ninguém aqui as está a por em causa, acredito que a incubadora seja um projeto que não estava
relacionado com a pandemia já era um projeto que estava pensado há algum tempo, por isso nada tem a
—

ver aqui com as realidades que nós estamos a atravessar com a pandemia, que infelizmente, pelos vistos
ainda está para durar

—,

mas espero que esse projeto tenha muito sucesso. Relativamente ao Espaço

Cidadão, acho que é muito importante, cada vez mais, pensar-se nas aldeias. Uma coisa que já referimos
várias vezes. Vejo com bons olhos cada vez que há essas iniciativas para as aldeias. Muitas das vezes,
pensa-se muito na cidade e pouco nas aldeias. Termino por aqui. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia, mais uma vez. Eu, de facto, hoje
fui portador de duas temáticas que se relacionavam com os transportes e, também, com a questão do
Barrocal. Mas, permitam-me que eu traga aqui uma terceira temática. Eu acho que o Senhor Vereador em
exercício de funções não vai ficar zangado comigo se eu também me associar à temática, que ele trouxe,
da cultura. Aliás, melhor dizendo, que os Vereadores do PSD também se associam a essa temática. Mas
antes de fazer uma abordagem à questão dos eventos culturais, permitam-me uma nota prévia que, de
alguma forma, decorre da intervenção que foi feita pela Senhora Vereadora Cláudia Domingues. Eu sempre
olhei para o espaço público e, em particular para as questões de ordem política, como um espaço que nos
últimos anos se tem vindo a degradar. E essa degradação desse espaço eu acho que vai ter efeitos
aterradores. Com toda a franqueza. Vai ter efeitos aterradores porque nós estamos a afastar da política as
pessoas mais competentes e mais qualificadas. É verdade que hoje as funções políticas não têm, temos
que o dizer mesmo que seja politicamente incorreto, sob um ponto de vista financeiro, qualquer tipo de
interesse. Do meu ponto de vista, são mal remuneradas. Mas, sobretudo, a degradação deste espaço, mais
do que por razões de ordem financeira, tem a ver com as questões mais do âmbito dos princípios, dos
valores... Aí, definitivamente, caminhamos num caminho perigoso que é de afastarmos o talento, a
capacidade, a competência, o know-how, a inteligência, muito por culpa dos próprios atores políticos, porque
o debate tem vindo a perder qualidade... E, sobretudo, quando esse debate entra nas questões de ordem
pessoal e profissional, então, eu acho que já se perdeu tudo. Dito isto, permitam-me que eu acrescente mais
outra coisa. Há uma perceção, não um caso concreto, é mais uma perceção... De facto, eu não quero entrar
aqui num caso concreto

—

mas não quero mesmo

—,

mas há uma perceção de que em relação à minha

pessoa houve aqui uma perseguição de ordem pessoal e, também, profissional e, as consequências, estão
à vista de todos. Eu procurei manter a razoabilidade durante muito tempo. Partilhei esta mágoa com a minha
família. Só no limite, quando eu senti que já não tinha capacidade, falei com os meus filhos, para ter aqui
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uma intervenção. Essa intervenção que estava pensada para ser feita na presença do Senhor Presidente
da Câmara, infelizmente, não por responsabilidade minha, não houve essa possibilidade. Aí sim, podem ter
o dedo acusador sobre a minha pessoa porque eu, na altura, disse isto numa reunião privada, entreguei o
meu registo criminal e, de facto, eu afirmei que o faria uma segunda vez. Mas, a pedido dos meus filhos...
E lamento que mais uma vez eu fale neles, eles pediram-me: pai, fala uma vez e chega; e se falares uma
segunda vez, nós teremos que lá estar presentes. Eu lidei com insinuações durante, não um ano, mas
durante muito tempo. Mas há um momento em que a gente diz: chega, basta. Dito isto, e para terminar este
ponto que é o menos importante, há uma coisa que eu também gostaria que ficasse claro, Eu quando vim
para a política já tinha um grau de maturidade, enfim, suficiente. Já tinha desempenhado vários cargos a
nível local e a nível regional. Esses cargos, entre outras coisas, ensinaram-me que nós não devemos nunca
fazer qualquer tipo de afirmação gratuita. E, quando eu pisei este terreno da política, sobretudo, nos últimos
tempos, há uma coisa que... Vocês podem não estar de acordo comigo, mas se eu tivesse feito alguma
afirmação gratuita, eu já estava com um processo judicial a meu lado, porque estava a fazer insinuações
que eu não conseguia demonstrar. De todas as polémicas
o Senhor Presidente da Câmara até à data de hoje

—,

—

infelizmente, já me vi envolvido nalgumas com

não há processo contra a minha pessoa. Não pode

haver porque, sempre que eu fiz uma acusação categórica, eu documentei-me, eu materializei a razão da
minha suspeita. Coisa distinta e diferente é quando eu tenho dúvidas... Quando na opinião pública paira a
dúvida, eu levanto aqui questões. De facto, eu já fiz aqui algumas questões... Senhora Vereadora, Cláudia
Domingues, permita-me a correção, relativamente às questões que eu levantei na última reunião, eu não fiz
qualquer tipo de afirmação... Eu fiz uma pergunta que pairava na cidade. Não foram feitas afirmações, foram
perguntas. O que não se pode é responder a um Vereador da oposição, quando faz perguntas, é que ‘já
estamos saturados do Senhor e já estamos saturados das suas perguntas’... Isso é que, em democracia, é
inadmissível, não é aceitável, é uma desconsideração... Não que o fazem à minha pessoa... Não que o
fazem, porque não o conseguem fazer. É às seis mil pessoas que votaram em mim, ou que votaram em
mim e no Vereador Hugo Lopes, é a essas pessoas que se desconsidera. Já agora, para terminar este ponto
definitivamente, as desconsiderações são muitas. Eu vou dar um exemplo para ilustrar. Eu, entre dois mil e
nove e dois mil e treze fui diretor de um agrupamento. Pois muito bem. Eu, naquela circunstância, fui mais
vezes

—

seguramente mais do dobro, do triplo, do quádruplo

—,

convidado para eventos camarários do que

hoje como Vereador. Esta semana tivemos um evento importante para o qual os Vereadores da oposição
não foram convidados. É uma desconsideração. Não é pela minha pessoa. O Carlos Almeida não faz
questão de estar lá. É uma desconsideração aos cidadãos deste concelho. Nós representamos pessoas. Se
eu não representasse pessoas, já me tinha levantado, várias vezes, desta cadeira e virava costas. Não o
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faço por respeito a quem confiou em mim. E, portanto, meus caros amigos... Peço desculpa... Senhor/
Presidente em exercício de funções, Senhores Vereadores, ao não convidarem os Vereadores da oposição,
é uma desconsideração que estão a fazer, não às pessoas deles, que fique claro, mas quem eles
representam. Dito isto, vamos àquilo que é, verdadeiramente, relevante: a questão da cultura. A questão da
cultura eu acho que é muito relevante e nós associamo-nos à intervenção do Vereador em exercício de
funções, Carlos Semedo, porque, com a questão da pandemia, todos os setores de atividade, todos eles,
tiveram um fortíssimo impacto, foram muito prejudicados, porque há aqui uma questão que é chave, que é
nuclear, fulcral e que é a questão da confiança. A questão da confiança é um valor que é imaterial, é o valor
que não é mensurável e que demora, para uma organização, para uma instituição, para uma empresa, anos,
séculos, a alcançar esse mesmo valor. Valor que é volátil, porque a qualquer momento, em qualquer
circunstância, ele se pode perder. E, quando o valor da confiança se perde, então obviamente que há o caos
e é isso que está a acontecer. Mas, sendo o setor da cultura um setor mais frágil, por um conjunto de
caraterísticas que são endógenas, que são próprias deste fenómeno, a verdade é que, os Vereadores da
oposição sentem uma obrigação moral e, mais do que moral, é um serviço público que nós prestamos que
é lançar um repto, lançar um apelo a toda a população do nosso concelho: vão aos eventos culturais. Eles
são eventos de qualidade, mas mais do que, neste momento, serem eventos de qualidade
questão da confiança, o valor mais importante

—‘

—

e voltamos à

são eventos que se estão a realizar em segurança. Eu tive

a oportunidade, o privilégio de ter já estado nalguns, in loco e, portanto, também procuro, sob um ponto de
vista pedagógico, didático, de também dar o meu registo. Esse é o repto que fica da nossa parte. Os eventos
são de qualidade, mas são eventos em segurança. Vale a pena ir aos espetáculos, vale a pena ir aos eventos
culturais. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente José Augusto Alves: “Muito bem. Eu começava pelo
Senhor Vereador Hugo Lopes que faz aqui as referências que foram respondidas pela Senhora Vereadora
Cláudia, no entanto, eu quero-lhe dizer, que comungo plenamente das afirmações que a Senhora Vereadora
teve aqui a oportunidade de afirmar. Eu estou na política depois de um interregno de muito mais de quarenta
anos. Ainda jovem estive ligado, no caso, à Juventude Socialista, o único partido que tive, até então, antes
de ir para a minha carreira profissional. Talvez seja, dentro desta sala, a pessoa que esteve mais ligado
nessa altura... Depois afastei-me, obviamente, por razões que são evidentes. Voltando agora, numa
situação completamente confortável de vida profissional, senti-me muitas vezes mal nestes dois anos aqui,
na Câmara Municipal, precisamente pelas posturas que eram tidas e nas suspeições que eram mantidas,
reiteradas, ao longo deste período. Eu diria mesmo suspeições, muitas delas, não concretizadas. Por isso
deveria ser uma aprendizagem contínua de todos, para se ter algum cuidado quando se levantam
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suspeições, porque depois elas não são concretizadas. Eu diria que é a antagonização daquilo que nós
temos feito em termos de obra... Aí sim, a palavra evidente é ‘concretizar’. Eu acho que a palavra deste
mandato é mesmo ‘concretizar’. Temos concretizado muita obra imaterial, como disse aqui o Senhor
Vereador Jorge Pio, e também alguma material, tem que ser, há coisas que têm que ser feitas, têm que ser
requalificadas, têm que ser remodeladas, temos feito muita obra, quer no contexto do imaterial, quer do
material, não vale a pena estarmos aqui, agora, a identificar cada uma delas, penso que sejam sobejamente
conhecidas no concelho e a própria imprensa, os órgãos de comunicação social, têm sido uma voz ativa na
divulgação desses meios. A capacidade financeira também é própria da gestão que tem sido feita
equilibradamente. Uma pergunta que, por acaso, ainda não foi respondida, no que diz respeito aos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Castelo Branco, eu quero-lhe dizer que essa redução da tarifa
custou

—

mas tinha que ser quatrocentos e trinta mil euros.
—

É uma verba preponderante, significativa, de

comum acordo. Em relação ao Senhor Vereador Carlos Almeida, que falou nos transportes... Aliás, foi uma
oportunidade para o Senhor Vereador Jorge Pio, que tem andado a trabalhar com a sua equipa, nesta área,
e eu tenho acompanhado de perto todas esta temática e achei muito interessante o trabalho que tem sido
feito e, acima de tudo, aquela afirmação que ele usa, ‘de porta à porta’ e foi mesmo assim. Dialogando com
as pessoas diretamente. Foi um trabalho que foi feito e tem de ser realçado e tem de ser aqui afirmado
perentoriamente, o que tem sido feito em matéria de transportes. Nós somos a autoridade de transportes já
há muito tempo, aliás eramos o único concelho das entidades intermunicipais de Portugal que eramos
autoridade de transportes e isso também nos dá a primazia da escolha de muitos requisitos e muitos
pressupostos... Agora tivemos o privilégio de os manter e os desenvolver, no âmbito da pandemia. Sobre a
pandemia, eu quero dizer uma coisa. O país tem-se reconfigurado, tem-se adaptado e, como eu costumo
dizer e muitas pessoas dizem, não é só minha esta afirmação, nós não sabemos quando começou a
pandemia

—

uma afirmação e uma interrogação que ainda resiste a uma resposta concreta

não sabemos quando vai terminar.

É uma adaptação total,

—,

mas também

sistemática, diária. Quando o Senhor Vereador

em exercício de funções, Carlos Semedo, fala aqui da adaptação do seu pessoal, no âmbito da cultura, nas
infraestruturas culturais da cidade, nos recintos fechados

—

no caso do Cine-Teatro, em particular

—

e no

caso até da proveniência de pessoas da cultura, que vêm de sítios que hoje nos preocupam, preocupam o
país, de áreas muito mais propensas a esta situação da pandemia e do aumento do número de casos eu
—

diria da manutenção do aumento de números de casos. Evidentemente, é um trabalho extraordinário. Eu
vejo, em várias atividades, esta é uma delas, o que as pessoas têm feito evidentemente, com o perigo ali
—

eminente, porque nunca se sabe, por mais que se saiba muita coisa, mas ainda não se sabe, em concreto,
quando somos apanhados na curva da Covid-19. Isso tem que ser aqui realçado e dar ânimo e
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reconhecimento a todas as pessoas, não só da área da cultura, como de outras áreas: instituições9
particulares de solidariedade social; da área desportiva, que também já estão a abrir-se muito dos
equipamentos... É necessário fazer tudo isto. A Senhora Vereadora Cláudia Domingues falou aqui da
inauguração da incubadora industrial. Eu quero dizer que isto vem em linha, uma linha ampla, uma banda
larga daquilo que nós temos feito nestas concretizações... ludo isto começa no ensino, na educação, na
formação, quer nos agrupamentos de escolas, quer no Instituto Politécnico de Castelo Branco e, depois, a
iniciativa, o empreendedorismo, a capacidade pessoal, a capacidade de inovação... Vai criando empresas
que começam com uma pessoa, duas pessoas, às vezes começam nos bancos da escola... E isto, também
temos que dizer, muitos casos nós também temos na cidade... Vão até ao Centro de Empresas Inovadoras
(CEI), do qual já estão a transitar para a incubadora industrial e isto, temos que também aqui dizer, é fruto
do trabalho de todos, da própria comunidade, da própria reação da comunidade. As empresas de base
tecnológica, hoje, estão bem presentes na nossa cidade, no nosso concelho, porque nós temos
instrumentos, temos ferramentas que permitem isso. lemos pessoas com capacidade de realização e de
iniciativa pessoal e empresarial que permite isso, mas também a Câmara Municipal de Castelo Branco se
tem associado a essas pessoas. A Fábrica da Criatividade é um dos exemplos, no âmbito das indústrias
criativas. O apoio ao empreendedorismo e esta capacidade que as pessoas têm, como disse há pouco. Foi
referida aqui uma declaração da Senhora Presidente da CCDR, também do Senhor Secretário de Estado
da Economia, que eu tive o prazer de acompanhar e, aí, quero dizer-lhe, também, uma coisa: o CEI, daquilo
que conheço... Muitas vezes, Senhores Vereadores, eu ligo algumas coisas... Os Senhores Vereadores
também têm sido convidados, ou foram convidados nalgumas iniciativas e não estiveram presentes... Não
sei se por alguma razão especial, não vem aqui ao caso, pode ter sido até por alguma razão pessoal, uma
vez, duas vezes, não sei... Não faço a mínima ideia, não estou em condições de o afirmar aqui, quantas
vezes foram convidados e não sei se os senhores Vereadores estarão em condições de o dizer, mas
também, acho que não vale a pena estarmos aqui a falar nisso... Evidentemente que nós registamos a
vossa mágoa, se é assim que se lhe pode falar, de não serem convidados. No âmbito do comércio local
também diversas iniciativas têm sido feitas, mas também quero referir aqui uma outra que foi a Estar Perto.
Receberam ontem as últimas instruções das instituições de solidariedade social... Aquela pen parece ser
uma coisa insignificante, mas eu sei do que falo, como se costuma dizer, sei da poda’, como se costuma
dizer... As pessoas dos lares e os centros de dia, neste momento, não estão a funcionar, é uma resposta
social que ainda está suspensa, fruto da pandemia, mas estas iniciativas agradam a estas gerações dos
oitentas, noventas, setentas e muitos... É uma iniciativa extraordinária e, acima de tudo, o envolvimento da
comunidade, se é que os podemos chamar e acho que o devemos chamar assim com todo o mérito... O
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envolvimento das pessoas que estão ligadas à cultura do nosso concelho... E isto é ‘falar local’ e ‘fazer
local’, isto é também um apoio a essas pessoas, que muitas delas têm uma profissão

—

mas que viam nesta

área da cultura, se calhar, até uma compensação económica que deixaram de ter com a pandemia

—,

também quiseram associar-se a esta iniciativa e isso é muito gratificante para eles, mas, acima de tudo, é
muito importante para os utentes das nossas instituições de solidariedade social. Nestes tempos de solidão
e separação, se bem que agora com alguma abertura com as visitas aos utentes, é uma forma de sentirem
alguma nostalgia dos seus tempos e apoiarem-se um pouco uns aos outros e, acima de tudo, terem um
tempinho em que se mostram alegres, risonhos e isso também é importante psicologicamente para o
desenvolvimento humano. Depois, queria também dizer, no que diz respeito a este ambiente, às
suspeições.. Eu acho que há um desafio que eu próprio me lanço a mim, pessoal, mas também o vejo aqui
como um eco de todos, que diz respeito... Isto é um processo de aprendizagem, nós na política... Temos
aqui seis Vereadores presentes e que, muitos de nós, como eu disse há pouco e sem querer repetir-me,
estão nestas coisas há muito poucos anos, um deles em fase de desempenho de funções, o Dr. Carlos
Semedo, que tem um meritório na parte da cultura e que tem feito um trabalho extraordinário nesta área e
com a sua equipa tem sido alvo dos maiores elogios e é reconhecido e tem todo o mérito nisso, é sinal que
tem feito o trabalho, porque sabe do que está a falar, é competente na área... E, por vezes, o que nós
assistimos, é as pessoas falarem daquilo que não sabem. Falam de áreas, de temáticas, daquilo que não
sabem. Hoje, quer queiramos quer não, nós não vivemos num mundo em que toda a gente fala de tudo.
Temos próprios órgãos de comunicação social que, muitos dele... Parece que diariamente são sempre as
mesmas pessoas... Falam de política, falam de política económica, falam de gestão administrativa, falam
de desporto e, depois, falam dos casos... Portanto, temos pessoas que são, completamente, sabedoras de
tudo... E isto cada vez mais... Quando não sabemos devemos perguntar à pessoa certa e, porque não,
individualmente. Falar antes, como se costuma dizer, de causar uma auréola, uma nuvem de fumo que às
vezes se esfuma e não dá nada. Não quero dar aqui conselhos, caldos de galinha, como eu costumo às
vezes dizer, longe de mim isso, todos somos responsáveis. Mas acho que, como responsabilidade por
estarmos aqui neste lugar, também nos deve responsabilizar, sobremaneira, a termos essa atitude e folgo
em saber da parte de alguns Vereadores e no caso dos Senhores Vereadores da oposição, que também
manifestaram essa ideia. Penso que os tempos vão mudando, a mutação é constante, e penso que as coisas
devem ser ditas desta forma e acho que se consegue dizer as coisas sem ataques pessoais, porque muitas
das afirmações são feitas com tendência de falar de coisas passadas... O Senhor Vereador Carlos Almeida
falou aqui do seu aspeto pessoal... Aquele processo que foi... Eu não tenho a certeza, aquela situação foi
arquivada, a questão da escola, da sua saída... Mas não vale a pena agora estarmos aqui... Eu só foco isto
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porque é um assunto que penso que está resolvido. Pronto, era isto que eu queria aqui dizer. Se calhar fu/
mais longo do que aquilo que queria. Mas era isto que eu queria dizer de uma forma muito frontal, sem
qualquer crispação, antes pelo contrário... De uma forma clara, concreta. O Barrocal ainda não estava
entregue. É uma obra que estava ainda em execução. Como sabem, tivemos ali um problema que nos
preocupa a todos e ainda bem que, apesar de tudo, relativamente à pergunta que faz, os prejuízos, afinal
não foram os trezentos metros de passadiço que arderam, foram cerca de cento e vinte e cinco metros ou
à volta disso, para falar de uma forma mais ou menos correta. Dizer que também nos permitiu acrescentar
medidas e isso é importante. Às vezes aprende-se e isso tem de ser de uma forma aberta, temos que estar
preparados para estas coisas. Aprende-se, também, com estas coisas. Quanto à situação da vinda dos
bombeiros mais cedo ou mais tarde, eles entraram no teatro das operações há hora que era possível entrar.
Mais, os bombeiros tinham uma chave de acesso a todo o parque. Aliás, há uma chave desde o início, em
que o Parque Natural do Barrocal foi vedado. Foi entregue logo uma chave aos bombeiros e quando,
infelizmente, foi necessária, eles tinham na sua possa essa chave. Isso é o que eu sei. Quanto ao relatório
preliminar, como sabem, as equipas de investigação estiveram no local esta semana, portanto, hão de darnos, ou não, não sei como é que estas coisas se fazem, às vezes não chagam como nós queremos, mas
foi feita essa investigação ao teatro de operações. Eu quero dizer-vos que é um espaço emblemático, é um
espaço que me diz muito também a mim e às gerações que estão aqui. Era para ali que nós íamos estudar
para preparação dos exames e não só, também outras: socializar em alturas determinadas do ano... Mas é
uma verdade, nós somos da cidade e sabemos que era assim. Evidentemente que nos diz muito a muitas
gerações e temos ali um património riquíssimo... Se calhar estamos a dar os primeiros passos e quiçá,
passados mais anos no tempo, havemos de identificar mais coisas e fazer crescer o Barrocal e a sua história
e associar muito mais ainda àquilo que já sabemos à história da nossa cidade, da nossa região e das nossas
gentes. Dando aqui um bocadinho de ênfase ao Senhor Vereador Carlos Almeida, que é da área da história,
eu também gosto dessa área e quero dizer-lhe que estão ali muitas realidades da nossa região que,
evidentemente, devem ser preservadas. Infelizmente aconteceu aquilo que aconteceu. Agora, como se
costuma dizer, é arregaçar as mangas, preparar o futuro e criar sempre mais medidas ativas que inibam
uma situação destas. Eu quero dizer que nunca, por mais medidas que se possam tomar, vamos estar
completamente descansados... Temos que ter essa situação bem assente. Eu termino manifestando, em
nome da Câmara Municipal e do seu Presidente, o agradecimento a todos aqueles homens e mulheres que
estiveram no Parque Natural do Barrocal e evitaram que os estragos não fossem tão avultados como foram
arriscando a sua integridade física num espaço contíguo, limitado, em que, alguns meios aéreos não
poderiam ter atuado, por estarmos dentro do perímetro urbano. Isto é preciso que se diga porque, por vezes,
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dizem-se coisas, fala-se muita coisas e não se sabe. Reparem que, um avião de alguma capacidade ali a
passar... O que seriam daquelas vivendas ali ao lado, e não só... As próprias pessoas que estavam em
pleno teatro de operações, poderia ser posta em causa a sua integridade física... Portanto, foram postos
em funcionamento os meios e determinada a sua atuação de acordo os requisitos e as diretivas que estão
devidamente implementadas e protocoladas. Em nome da Câmara Municipal só quero agradecer a atuação
dessas pessoas e, também, das forças de segurança, pois foi necessário, mais uma vez, regular o tráfego,
não permitindo que as pessoas chegassem ao local porque, nós sabemos, muitas vezes a curiosidade pode
causar ainda mais problemas do que o próprio foco de incêndio. Era isto que eu queria dizer.”
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Vice-Presidente deu por encerrado o período antes
da ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, conforme estipulado no artigo 53.°
da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto J

—

APROVAÇÃO DE ATA

A ata da reunião ordinária do dia 3 de julho de 2020 (Ata n.° 18) foi retirada da ordem de trabalho e será
presente na próxima reunião ordinária.
Ponto 2

—

Contratação Pública

Retificação e Alargamento da Estrada de Partida. Proposta de Abertura de Procedimento
Concursal e Aprovação de Minuta do Modelo de Anúncio para Publicação no DRE (Anulação da
Deliberação Tomada em Reunião de Câmara de Dia 0510612020, sob o Ponto 3— Contratação
Pública, da Ordem de Trabalho)

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 3620, de 16/07/2020, da Divisão de Obras,
de Equipamentos e lnfraestruturas que retifica a informação n.° 2934, de 02/06/2020, da Divisão de Obras,
de Equipamentos e lnfraestruturas, com o seguinte texto: “Em cinco de junho do ano de dois mil e vinte foi
presente ao executivo municipal uma proposta de abertura de procedimento por concurso público para a
realização da obra Retificação e Alargamento da Estrada da Partida, cuja base do procedimento foi de

956.735,29 €. lendo presente a atual conjuntura, caracterizada pela falta de mão-de-obra e um constante
aumento de preços em obras do mesmo índole, entende-se após revisão ponderada do projeto que o preço
base do procedimento seja reajustado para valores de mercado. Nesta conformidade solicita-se que o preço
base constante na informação n.° 2934 de 02/06/2020, assuma o valor de 1.099.527,93 € em substituição
do anterior 956.735,29 €. Anexa-se a informação devidamente retificada”.
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Neste sentido foi presente, também a informação n.° 3621, de 16/07/2020, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a abertura do procedimento por concurso público referência PPI
3 003 2020/5

—

Retificação e Alargamento da Estrada de Partida, pelo preço base de € 1 .099.527,93

(acrescido do IVA à taxa legal em vigor) e a aprovação da minuta do modelo do respetivo anúncio para
publicação no Diário da República Eletrónico (DRE), ficando anulada a deliberação tomada em reunião de
câmara de dia 05/06/2020, sob o Ponto 3— Contratação Pública. Retificação e Alargamento da Estrada de
Partida. Proposta de Abertura de Procedimento Concursal e Aprovação de Minuta do Modelo de Anúncio
para Publicação no DRE, da Ordem de Trabalho e a informação n.° 2934, de 02/06/2020, da Divisão de
Obras, de Equipamentos e lnfraestruturas.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, anular a deliberação tomada em reunião de Câmara de
dia 05/06/2020, sob o Ponto 3

—

Contratação Pública. Retificação e Alargamento da Estrada de Partida.

Proposta de Abertura de Procedimento Concursal e Aprovação de Minuta do Modela de Anúncio para
Publicação no DRE, da Ordem de Trabalho e a informação n.° 2934, de 02/06/2020, da Divisão de Obras, de
Equipamentos e lnfraestruturas, pelo preço base de € 956.735,29 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor).
Mais deliberou autorizar a abertura do procedimento concursal referência PPI 30032020/5—Retificação
e Alargamento da Estrada de Partida, pelo preço base de € 1.099.527,93 (acrescido do IVA à taxa legal em
vigor) e aprovar as peças do procedimento e a delegação no júri, das competências previstas na presente
informação.
Deliberou ainda, aprovar a minuta do modelo do anúncio para publicação no DRE.
Ponto 3 OBRAS MUNICIPAIS
—

Liberação de Cauções de Empreitadas
3.1. Reabilitação da ex-EN 112 no Troço Compreendido Entre o Salgueiro do Campo e o Limite
do Concelho
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 3497, de 09/07/2020, da Divisão de Obras,
de Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Reabilitação da ex-EN
112 no Troço Compreendido Entre o Salgueiro do Campo e o Limite do Concelho, adjudicada à empresa
João de Sousa Baltasar, SA. Da informação consta o seguinte texto: “depois de ser realizada a vistoria para
efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a 2. liberação de caução,
no dia 5 de março de 2020, concluiu-se que se encontram cumpridas todas as obrigações contratuais por
parte do adjudicatário, pelo que se deverá proceder à liberação das cauções prestadas conforme previsto nos
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artigos 3.° e 4,0 do mencionado diploma e serem restituídas as quantias retidas como garantia ou a qualquer
outro título, na percentagem de 15% da caução total da obra” (€ 187.222,79), no valor de € 28.083,42.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

2a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/201 2, de 22 de agosto e, serem restituídas, à
empresa João de Sousa Baltasar, SA, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na
percentagem de 15% da caução total da empreitada de Requalificação da Praceta da Sobreira e
Arruamentos Envolventes, no valor de € 28.083,42.
3.2. Novo Parque da Cidade na Quinta do Chinco
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 3499, de 09/07/2020, da Divisão de Obras,
de Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada do Novo Parque da
Cidade na Quinta do Chinco, adjudicada à empresa António Lopes Pina, Unipessoal, Lda. Da informação
consta o seguinte texto: depois de ser realizada a vistoria para efeitos do n.° 2 do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 190/2012, de 22 de agosto, para a 3 liberação de caução, no dia 16 de junho de 2020, concluiu-se que
se encontram cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, pelo que se deverá
proceder à liberação das cauções prestadas conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do mencionado diploma
e serem restituídas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, na percentagem de 15%
da caução total da obra” (€ 93.777,74), no valor de € 14.066,66.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a

3a

liberação das cauções prestadas,

conforme previsto nos artigos 3.° e 4.° do Decreto-Lei n.° 190/201 2, de 22 de agosto e, serem restituídas, à
empresa António Lopes Pina, Unipessoal, Lda, as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título,
na percentagem de 15% da caução total da empreitada do Novo Parque da Cidade na Quinta do Chinco,
no valor de € 14.066,66.
Ponto 4— ÁREA DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO

José António Perquilhas. Lote L3G. Extinção de Ónus
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 4987, de 15/07/2020, do Departamento de
Administração Geral, com o seguinte texto: “1. A Câmara Municipal de Castelo Branco celebrou em 28 de
janeiro de 1998, com o Senhor José António Perquilhas, uma escritura de compra e venda do lote de terreno
n.° L3G na Área de Localização Empresarial de Castelo Branco (ALECB), com a área de 2.417,525 m2, pelo
valor de 2.418$00, correspondente ao preço simbólico de um escudo o metro quadrado, destinado
exclusivamente à construção de um pavilhão destinado a oficina de reparação de camiões e estaleiro. 2.
Mediante requerimento datado de 24/06/2020, vem o Senhor José António Perquilhas requerer autorização
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(2

pata os onus do referido lote serem extintos bem como o direito de opçao que o Municipio detem sobre o
mesmo. 3. Considerando o estipulado na cláusula primeira da escritura de compra e venda e com as
interpretações do Regulamento da ALE, julga-se não existir impedimento na extinção dos referidos ónus. 4.
De acordo com o informado pelo Senhor Vereador responsável pelo respetivo pelouro, o valor proposto de
extinção dos ónus é de € 7,501m2, o que totaliza o valor total de venda de € 18.131,44. 5. Em face do
exposto, não se vê inconveniente que sejam extintos os ónus referentes ao lote L3G na ALE de Castelo
Branco, pelo que deverá ser celebrada uma escritura de extinção de ónus com o Senhor José António
Perquilhas, com o valor de € 7,501m2, totalizando € 18.131,44.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerando o estipulado na cláusula primeira da
escritura de compra e venda e com as interpretações do regulamento da ALECB, autorizar a extinção dos
ónus referentes ao Lote LG3, com o valor de € 7,50/m2, totalizando € 18.131,44, requerido por José António
Perquilhas, bem como o direito de opção que o Município detém sobre o mesmo.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar a
respetiva escritura de extinção de ónus.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
5.3. Michel André Francis Cavin. Santo André das Tojeiras. Certidão de Anexação
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por Fernanda Pires Mendes,
solicitadora, bastante procuradora de Michel André Francis Cavin, para anexação dos prédios inscritos na
matriz predial urbana sob os artigos 2517 e 2433, da freguesia de Santo André das Tojeiras e descritos na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, respetivamente, sob os n.°s 8664/20190311 e
4293/20100301, averbados em nome de Michel André Francis Cavin. No programa de gestão documental

MyDoc, em 06/07/2020, os serviços informaram julgar “propõe-se a aprovação do pedido de anexação em
causa”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos prédios inscritos na matriz
predial urbana sob os artigos 2517 e 2433, da freguesia de Santo André das Tojeiras e descritos na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, respetivamente, sob os n.°s 8664/20190311 e
4293/20100301, averbados em nome de Michel André Francis Cavin.
5.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Junho de 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3517, de 10/07/2020, da Secção de Obras
Partículares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês junho de 2020.
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 6

—

SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD0s DE CASTELO BRANCO

Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação das Respetivas
Minutas de Contrato
6.1. Deposição, Transporte e Encaminhamento de Lamas do Tratamento Local de Efluentes LER
(020502) para Um Operador Licenciado

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo
Branco, tomada em 06/07/2020, relativa à adjudicação do concurso público para o fornecimento do serviço
de Deposição, Transporte e Encaminhamento de Lamas do Tratamento Local de Efluentes LER (020502)

pata Um Operador Licenciado, à empresa Valamb, Lda, pelo montante de € 142.500,00, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra 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 06/07/2020, relativa à adjudicação do concurso público
para o fornecimento do serviço de Deposição, Transporte e Encaminhamento de Lamas do Tratamento
Local de Efluentes LER (020502) para Um Operador Licenciado, à empresa Valamb, Lda, pelo montante de

€ 142.500,00, 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.
6.2. Elaboração do Projeto de Execução Relativo à Renovação e Melhoria das lnfraestruturas e
Obras do Bairro da Cruz de Montalvão Poente Castelo Branco
—

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo
Branco, tomada em 06/07/2020, relativa à adjudicação da consulta prévia para a Elaboração do Projeto de
Execução Relativo à Renovação e Melhoria das lnftaestruturas e Obras do Bairro da Cruz de Montalvão

Poente

—

Castelo Branco, à empresa ALBFI

—

Consultoria e Projetos, Lda, pelo montante de € 24.300,00,

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
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06/07/2020, relativa à adjudicação da consulta prévia para a Elaboração do Projeto de Execução Relativo à
Renovação e Melhoria das lnfraestruturas e Obras do Bairro da Cruz de Montalvão Poente Castelo Branco,
—

à empresa ALBFI Consultoria e Projetos, Lda, pelo montante de € 24.300,00, 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.
6.3. Reposição de Pavimento em Calçada na Zona Abrangida Pelo Concelho de Castelo Branco
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo
Branco, tomada em 06/07/2020, relativa à adjudicação da consulta prévia para a empreitada de Reposição
de Pavimento em Calçada na Zona Abrangida Pelo Concelho de Castelo Branco, à empresa Joaquim
Adriano Louro, pelo montante de €28.100,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
06/07/2020, relativa à adjudicação da consulta prévia para a empreitada de Reposição de Pavimento em
Calçada na Zona Abrangida Pelo Concelho de Castelo Branco, à empresa Joaquim Adriano Louro, pelo
montante de € 28.100,00, 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.
6.4. Renovação da Rede de Abastecimento de Água na Estrada de Santa Apolónia Alcains
—

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 06/07/2020, relativa à adjudicação do ajuste direto para a empreitada de Renovação da Rede de
Abastecimento de Água na Estrada de Santa Apolónia Alcains, à empresa Diamantino Jorge & Filho, SA,
—

pelo montante de € 15.575,80, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
06/07/2020, relativa à adjudicação do ajuste direto para a empreitada de Renovação da Rede de
Abastecimento de Água na Estrada de Santa Apolónia Alcains, à empresa Diamantino Jorge & Filho, SA,
—

pelo montante de € 15.575,80, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
6.5. Contadores Volumétricos para Água Fria Potável
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco,
tomada em 06/07/2020, relativa à adjudicação do concurso público para aquisição de Contadores
Volumétricos para Água Fria Potável, à empresa JANZ Contagem e Gestão de FluIdos, SA, pelo montante
—

de € 34.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
06/07/2020, relativa à adjudicação do concurso público para aquisição de Contadores Volumétricos para
Água Fria Potável, à empresa JANZ Contagem e Gestão de Fluídos, SA, pelo montante de € 34.000,00,
—

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para aprovar a
minuta do contrato e outorgar o contrato.
Ponto 7

—

CONTABILIDADE

7.1. Contas Consolidadas do Grupo Municipal do Ano de 2019
Pelo Senhor Vice-Presidente foram presentes os documentos relativos às Contas Consolidadas do
Grupo Municipal do Ano de 2019, que são dados como reproduzidos, ficando a fazer parte integrante desta
ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar os documentos relativos às Contas Consolidadas do Grupo Municipal do Ano de 2019.
Mais deliberou submeter os mesmos à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea 1) do
n.° 2 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
7.2.

J9a

Alteração ao Orçamento e 18. às Grandes Opções do PIanoI2O2O

Pelo Senhor Vice-Presidente foram presentes a

19.a

Alteração ao Orçamento e 18.a às Grandes Opções

do Plano/2020, na despesa, no valor de € 320.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Ponto 8— DELIBERAÇÕES DIVERSAS

8.1. Estabelecimento Prisional de Castelo Branco. Minuta de Protocolo para o Desenvolvimento
de Ações Destinadas a Capacitar Profissionalmente os Reclusos
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente uma minuta do protocolo a celebrar com a Direção-Geral de
Reinserção e Serviços Prisionais (Estabelecimento Prisional de Castelo Branco), que tem por objeto “o
Desenvolvimento de Ações Destinadas a Capacitar Profissionalmente os Reclusos para a Realização de
Tarefas de Manutenção Geral, Limpeza Urbana, Arranjos Exteriores, Pinturas, Desmatação e Outros
Trabalhos”. O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado
como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a DireçãoGeral de Reinserção e Serviços Prisionais (Estabelecimento Prisional de Castelo Branco), que tem por objeto
“o Desenvolvimento de Ações Destinadas a Capacitar Profissionalmente os Reclusos para a Realização de
Tarefas de Manutenção Geral, Limpeza Urbana, Arranjos Exteriores, Pinturas, Desmatação e Outros
Trabalhos”.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.

8.2. CATAA Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar. Minuta de Protocolo no Âmbito da
—

Incubadora Industrial
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente uma minuta do protocolo a celebrar com o CATAA

—

Centro de

Apoio Tecnológico Agroalimentar, que tem por objeto a prestação de todo o apoio às várias unidades
industriais/empresariais ou armazéns que se venham a instalar no prédio inscrito na matriz predial urbana

sob o n.° 16701, do Serviço de Finanças de Castelo Branco 1, descrito na Conservatória do Registo Predial
—

de Castelo Branco, sob o n.° 7869, da freguesia de Castelo Branco, e se proponham desenvolver atividades
que se integrem no âmbito da incubador industrial. O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer
parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 3.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com o CATAA

—

Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar, que tem por objeto a prestação de todo o apoio às várias
unidades industriais/empresariais ou armazéns que se venham a instalar no prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o n.° 16701, do Serviço de Finanças de Castelo Branco 1, descrito na Conservatória do Registo
—

Predial de Castelo Branco, sob o n.° 7869, da freguesia de Castelo Branco, e se proponham desenvolver
atividades que se integrem no âmbito da incubadora industrial.
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Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
8.3. Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Retificação da Minuta de Protocolo de
Colaboração no Âmbito dos Controlos Oficiais de Produtos de Origem Animal Aprovada em
Reunião de Câmara de dia 1311112019 (Ponto 2 da Ordem de Trabalhos)

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente, uma retificação à minuta de protocolo a celebrar com a
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, anteriormente aprovada em reunião de Câmara de dia
13/11/2019 (Ponto 2

—

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Protocolo para Controlo Oficial de

Produtos de Origem Animal, da Ordem de Trabalhos), com o objeto de “estabelecer a forma como os
outorgantes irão colaborar no âmbito dos controlos oficiais de produtos de origem animal”. O documento é
dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 4.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação à minuta de protocolo a celebrar
com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, anteriormente aprovada em reunião de Câmara de dia
13/11/2019 (Ponto 2

—

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Protocolo para Controlo Oficial de

Produtos de Origem Animal, da Ordem de Trabalhos), com o objeto de “estabelecer a forma como os
outorgantes irão colaborar no âmbito dos controlos oficiais de produtos de origem animal”.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
84. Ministério da Agricultura. Protocolo em Sequência dos Estragos Provocados Pela Intempérie
Ocorrida no Dia 3110512020, no que se Refere à Comparticipação no Apoio à Aquisição de
Produtos para os Necessários Tratamentos Fitossanitários e de Recuperação Fisiológica.
Ratificação (Retificação da deliberação da Câmara Municipal de 03I07I2020, sob o Ponto 9.2
da Ordem de Trabalho)

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente, para ratificação, o protocolo celebrado com o Ministério da
Agricultura, em 03/07/2020, em sequência dos estragos provocados pela intempérie ocorrida no dia
31/05/2020, no que se refere à comparticipação no apoio à aquisição de produtos para os necessários
tratamentos fitossanitários e de recuperação fisiológica e, retificar a deliberação da Câmara Municipal, de
03/07/2020, tomada sob o Ponto 9.2 da Ordem de Trabalho, que aprovou a minuta do protocolo que foi
alterada pela versão final remetida pelo Ministério da Agricultura, em 01/07/2020 e que deu origem ao
protocolo, efetivamente, celebrado. O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante
desta ata identificado como documentação n.° 5.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo celebrado com o Ministério da
Agricultura, em 03/07/2020, em sequência dos estragos provocados pela intempérie ocorrida no dia
31/05/2020, no que se refere à comparticipação no apoio à aquisição de produtos para os necessários
tratamentos fitossanitários e de recuperação fisiológica e retificar a minuta do protocolo aprovada por
deliberação da Câmara Municipal, de 03/07/2020, tomada sob o Ponto 9.2. da Ordem de Trabalho, alterada
pela versão final remetida pelo Ministério da Agricultura, em 01/07/2020 e que deu origem ao protocolo,
efetivamente, celebrado.
Ponto 9— DIÁRIO DE TESOURARIA

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

€ 39.960.981,83
€4.186,50

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
Vice-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 Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram 10
horas e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e
por mim, Francisco José Alveirinho Correcretariei.
O Vice-Presidente da Câmara

O Secretário
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