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ATA N.° 20

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA —27 JULHO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

EDITAL n.° 43 12020

Luís MANUEL DOS SANTOS CORREIA, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco
nos termos da alínea n), do n.° 1, do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, uma
reunião extraordinária da Câmara Municipal, a funcionar no Salão Nobre dos Paços do Município, dia 27
de julho de 2020, pelas 9:00 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
CONVOCA,

Ponto 1

—

Ato de Assunção de Funções do Novo Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco

Ponto 2— Ato de Assunção de Funções do Novo Vereador da Câmara Municipal de Castelo Branco
Ponto 3 Transferências Correntes
—

3.1. Associação dos Aposentados da Polícia Delegação de Castelo Branco
—

3.2. Associação St Arte
Ponto 4— Transferências de Capital
4.1. Grupo Desportivo e Recreativo de Pereiros
4.2. Associação Tadra
4.3. Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Escalos de Baixo
4.3.1. Igreja de Nossa Senhora das Neves
4.3.2. Igreja de Santo António
4.4. Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cafede
Ponto 5— Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal. Trabalhos a Mais
Ponto 6

Jorge Riscado Martins Prata Martinho. Castelo Branco. Aquisição Graciosa de Parcela de
Terreno para o Domínio Público Municipal

—

Ponto 7— Proposta de Estudo de Conjunto dos Lotes B14, B15, B16 e C28 do Plano de Pormenor
Urbano das Zonas da Quinta da Torre e da Quinta da Granja (ZUE-Y e ZUE-J) em Castelo
Branco
Ponto 8— Certidões de Compropriedade (Artigo 54.° da Lei n.°91/95, de 2de Setembro, com a Atual
Redação Dada Pela Lei n.° 64/2003, de 23 de Agosto)
8.1. Sónia Margarida Soares Pedroso e Outro. Junta de Freguesia de Alcains
8.2. Pedro Luís Ribeiro Crisóstomo e Outra. União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata
Ponto 9

—

Ponto 10

Ministério da Educação. Minuta de Acordo de Colaboração para a Remoção de Materiais com
Amianto na Escola Básica Professor Doutor António Sena Faria de Vasconcelos

—

DestiNature Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza. Adesão
—
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Ponto 11

—

Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Ano 2020

Para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado nos lugares públicos do
costume.
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E eu,
de Administração Geral,

,

Diretor do Departamento

ubscrevi.

Paços do Município de Castelo Branco, 23 de julho 2020
O Presidente da C

Luís Correia

11

icipal
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°20
(n.° 1 do Artigo 57. °da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município, foi
convocada a Câmara Municipal em reunião extraordinária, estando presentes o Senhor Presidente da
Assembleia Municipal, Arnaldo Jorge Pacheco Braz, e os Senhores Vereadores José Augusto Rodrigues
Alves, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Manuel Lista
Semedo, 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 Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco
José Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO

A reunião foi declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a tratar os assuntos
constantes do Edital n.° 43/2020, de 23 de julho.
Ponto 1

—

Ato de Assunção de Funções do Novo Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco

Pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José Alveirinho Correia, foi
lido o seguinte ato de assunção de funções:
Aio DE ASSUNÇÃO DE FUNÇÕES DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO, AO ABRIGO DO
ARTIGO 59.° DA LEI N.° 169/99, DE 18 DE SETEMBRO

Tendo Luís Manuel dos Santos Correia, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, instalado a
17 de outubro de 2017, perdido o mandato de Presidente da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 59.°
n.° 1 da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, determina-se que se proceda à sua substituição.

Constatando-se a presença de todos os vereadores em funções convocados para a reunião da Câmara
Municipal de 27 de julho de 2020, e tendo sido expressamente convocado o cidadão José Augusto
Rodrigues Alves, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista a que pertencia o Presidente, a lista
mais votada apresentada a sufrágio realizado em 1 de outubro de 2017 para a Câmara Municipal, e
depois de verificada a identidade e legitimidade por mim, Arnaldo Jorge Pacheco Braz, enquanto
Presidente da Assembleia Municipal de Castelo Branco, o cidadão mais bem posicionado na lista
vencedora das eleições para a Assembleia Municipal, e na presença dos restantes vereadores da
Câmara Municipal, é declarado investido nas funções de Presidente da Câmara Municipal de Castelo
Branco o referido cidadão, José Augusto Rodrigues Alves, a partir desta data de 27 de julho de 2020,
que o não recusou. Os restantes membros do Órgão Executivo testemunham igualmente o ato de
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assunção de funções de Presidente da Câmara Municipal, na sequência da substituição operada. Pata
constat é lavrado o ptesente documento comprovativo do ato de que é feita menção na ata da Câmata
Municipal de Castelo Btanco de 27 de julho de 2020, que é assinado, por mim, Presidente da
Assembleia Municipal de Castelo Branco, pelo Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e
pelo Diretor de Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de Castelo Branco. Castelo
Branco e Paços do Município, 27 de julho de 2020.
Ponto 2— Ato de Assunção de Funções do Novo Vereador da Câmara Municipal de Castelo Branco
Pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José Alveirinho Correia, foi
lido o seguinte ato de assunção de funções:
ATO DE ASSUNÇÃO DE FUNÇÕES DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO, AO ABRIGO DO
ARTIGO 59.° DA LEI N.° 1 69/99, DE

18 DE SETEMBRO

Tendo o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís Manuel dos Santos Correia, instalado
a 17 de outubro de 2077, sido substituído no cargo de Presidente da Câmara Municipal, pelo cidadão
imediatamente a seguir na ordem da lista a que pertencia o presidente cessante, José Augusto
Rodrigues Alves, determina o artigo 59.° n.° 1 da Lei n.° 1 69/99, de 78 de setembro, que se proceda à
sua substituição. Assim, após o precedente ato de assunção de funções do Presidente da Câmara
Municipal em momento imediatamente anterior e devídamente documentado, estando presentes todos
os vereadores em funções convocados para a reunião da Câmara Municipal de 27 de julho de 2020,
constatando-se a presença do cidadão Carlos Manuel Lista Semedo, cartão de cidadão n.° 06986821,
válido até 27/02/202 1, com residência em Castelo Branco, posicionado imediatamente a seguir na
ordem da lista a que pertencia o Vereador que hoje assumiu as funções de Presidente da Câmara
Municipal, a lista mais votada apresentada a sufrágio, realizado em 1 de outubro de 2011, para a
Câmara Municipal, e depois de verificada a identidade e legitimidade pelo Presidente da Câmara
Municipal, e na presença dos restantes vereadores da câmara Municipal, é declarado investido nas
funções de Vereador na Câmara Municipal de Castelo Branco o referido cidadão, Carlos Manuel Lista
Semedo, a partir desta data de 27 de julho de 2020, que o não recusou. Os restantes membros do
Órgão Executivo testemunham igualmente o ato de assunção de funções de Vereador da Câmara
Municipal, na sequência da substituição operada. Pata constar é lavrado o presente documento
comprovativo do ato, de que é feita menção na ata da Câmara Municipal de 21 de julho de 2020, que é
assinado, pelo Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, pelo Vereador da Câmara Municipal
de Castelo Branco e pelo Diretor de Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal de
Castelo Branco. Castelo Branco e Paços do Município, 27 de julho de 2020.
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Ponto 3 Transferências Correntes (alíneas o) ou u) do n.° 1 do artigo 33. °da Lein.° 75/2013, de 12 de
—

2)

setembro)
3.1. Associação dos Aposentados da Polícia Delegação de Castelo Branco
—

Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimídade,
atribuir um subsídio de € 250,00, à Associação dos Aposentados da Polícia

—

Delegação de Castelo

Branco, destinado ao desenvolvimento das suas atividades durante o ano de 2020.
3.2. Associação St Arte
Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 5.000,00, à Associação St Arte, como apoio financeiro destinado à organização
da 1. a Edição do Castelo Branco 48 Hour Flim Project.
Ponto 4— Transferências de Capital (alínea o) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro)
4.1. Grupo Desportivo e Recreativo de Pereíros
Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 7.380,00, ao Grupo Desportivo e Recreativo de Pereiros, destinado à
requalificação da estrutura e da cobertura que serve de palco e arrecadação das festas da povoação, nos
termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
4.2. Associação Tadra
Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 13.000,00, à Associação Tadra, destinado a obras de requalificação do teto de
entrada do pavilhão multiusos, substituição de torneiras, substituição de árvores secas, bateria do alarme
de incêndio e contratação de equipa de sapadores para limpeza de área envolvente, nos termos de
protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
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4.3. Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Escalos de Baixo
4.3.1. Igreja de Nossa Senhora das Neves

Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 122.066,00, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Escalos de Baixo,
destinado a comparticipar obras de conservação e restauro da Igreja de Nossa Senhora das Neves, em
Escalos de Baixo, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
4.3.2. Igreja de Santo António

Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir Um subsídio de € 99.629,00, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Escalos de Baixo,
destinado a comparticipar obras de conservação e restauro da Igreja de Santo António, em Escalos de
Baixo, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
4.4. Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cafede

Por proposta apresentada pelo Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir um subsídio de € 47.757,00, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Cafede, destinado a
comparticipar obras no recinto da Capela de São Tiago, em Cafede, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 5— Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal. Trabalhos a Mais

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 3656, de 17/07/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, sobre CPE 197/2016

—

Construção, Melhoramentos e Conservação de

Parques, Jardins e Outros Espaços Ajardinados no Município: Requalificação e Valorização Ambiental do
Barrocal. Trabalhos a Mais. Adjudicatário: João de Sousa Baltasar, SA. Valor de Adjudicação: €
1.183.349,53, com o seguinte texto transcrito: “No âmbito da empreitada em epígrafe, vêm estes serviços
solicitar autorização para a realização de trabalhos a mais, ao abrigo do Artigo 370.° do CCP, que advêm de
circunstâncias imprevistas e cujo impacto na obra deverá ser debelado para o seu correto funcionamento e
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conclusão. Os trabalhos que surgiram de forma imprevisível resultaram do incêndio que assolou o Barroc
no dia 11 de julho de 2020, e que é do conhecimento público. Nessa data, o Parque do Barrocal, além de
totalmente vedado, encontrava-se com todos os acessos e percursos concluídos. O incêndio destruiu uma
área de zona não construída (não intervencionada) com cerca de 5 hectares e um troço de passadiço em
madeira, entre o Mirante da Picota e o Túnel do Lagarto, com cerca de duzentos metros quadrados. Sendo a
causa do incêndio alvo de investigação pelas entidades competentes considera-se fundamental repor, no
imediato, o troço de passadiço em madeira fustigado pelo incêndio, no valor de 30.231,00€

+

IVA, de acordo

com o orçamento em anexo. Mais se solicita a aprovação dos trabalhos necessários para a remoção do
material ardido e regularização de terrenos afetados, bem como do respetivo preço unitário e que, na sua
totalidade, sejam executados pela firma João de Sousa Baltasar, SA, de acordo com o orçamento em
anexo. Desta forma será possível a conclusão da empreitada respeitando as condições do projeto”.
Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram a seguinte Declaração de Voto: “No que concerne
ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos ‘Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal. Trabalhos a
Mais’, o voto contra dos Vereadores do PSD não deve ser interpretado como uma oposição à conclusão dos
trabalhos no Barrocal, mas sim, à luz do contexto das palavras proferidas pelo então Senhor Presidente da
Câmara, Luís Correia, afirmando no dia 11/07/2020 que ‘concluindo-se que as causas do incêndio seriam de
origem criminosa e as autoridades competentes conseguissem identificar o criminoso as responsabilidades
financeiras seriam atribuidas à(s) pessoa(s) em causa, caso contrário seria da responsabilidade da
empresa, já que a obra ainda não tinha sido entregue à Câmara Municipal de Castelo Branco.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, face à imprevisibilidade da situação ocorrida e
enquanto as investigações em curso não estiverem terminadas, aprovar a realização dos trabalhos a mais/
complementares, com vista à conclusão da empreitada CPE 197/2016

—

Construção, Melhoramentos e

Conservação de Parques, Jardins e Outros Espaços Ajardinados no Município: Requalificação e Valorização
Ambiental do Barrocal. Trabalhos a Mais, o mais breve possível, pelo valor estimado de € 30.231,00 + IVA
à taxa legal em vigor, pela empresa João de Sousa Baltasar, SA, adjudicatária da empreitada.
Mais, deliberou que a presente deliberação poderá ser objeto de revisão, caso venham a ser
conhecidos os resultados da investigação em curso e que possam levar à retificação da mesma.
Ponto 6— Jorge Riscado Martins Prata Martinho. Castelo Branco. Aquisição Graciosa de Parcela de
Terreno para o Domínio Público Municipal
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5, de 13/07/2020, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, registada com o n.° 1 3787, de 24/07/2020, no programa de gestão documental MyDoc,
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sobre a cedência de uma parcela de terreno ao Município, por Jorge Riscado Martins Prata Martinho. Da
informação, consta o seguinte texto: ‘foi condicionante do licenciamento da construção de uma moradia,
sita no V. Raposa, Bairro Nossa Senhora do Valongo

—

Caminho 4, Quinta 4 Direita, em Castelo Branco a

cedência gratuita para o espaço público de uma parcela de terreno com a área 58,05 m2 do prédio inscrito
na matriz n.° 7523 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
3164/19930921. Todos os trabalhos da área de cedência serão suportados pelo próprio e terão de estar
concluidos aquando do pedido de emissão/autorização de utilização. Assim, deverá a Ex.ma Câmara
deliberar sobre a aceitação da doação e dar poderes ao Senhor. Presidente ou quem legalmente o
substituir para outorgar a respetiva escritura.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência graciosa para o domínio público, promovida por Jorge
Riscado Martins Prata Martinho, de uma parcela de terreno com a área de 58,05 m2 do prédio inscrito na
matriz predial n.° 7523 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.°
3164/19930921.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
Ponto 7

—

Proposta de Estudo de Conjunto dos Lotes B14, B15, BJ6 e C28 do Plano de Pormenor
Urbano das Zonas da Quinta da Torre e da Quinta da Granja (ZUE-Y e ZUE-J) em Castelo
Branco

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4, de 26/06/2020, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, registada com o n.° 1 3788, de 24/07/2020, no programa de gestão documental MyDoc,
sobre uma proposta de estudo de conjunto dos Lotes B14, BIS, B16 e C28 do Plano de Pormenor Urbano
das Zonas da Quinta da Torre e da Quinta da Granja (ZUE-Y e ZUE-J) em Castelo Branco. Da informação,
consta o seguinte texto: “Em conformidade com o disposto no ponto 3 do Artigo 8.° do Plano de Pormenor
das Zonas da Quinta da Torre e Quinta da Granja (ZUE-Y e ZUE-J) em Castelo Branco, deverão
obrigatoriamente ser sujeitas a um estudo prévio de conjunto de alçados e volumes, a cargo dos
requerentes, as edificações que concorram para a definição de um quarteirão ou participem num elemento
urbano comum a outro(s). Nestes termos, junto se anexa para apreciação o estudo de conjunto elaborado
pelos serviços, relativo aos Lotes B14, BiS, B16 e C28, propriedade da Câmara Municipal e integrados no
referido Plano de Pormenor.”
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o estudo de conjunto elaborado pel>j”
serviços, relativo aos Lotes B14, B15, BJ6 e C28, propriedade da Câmara Municipal e integrados no Plano
de Pormenor Urbano das Zonas da Quinta da Torre e da Quinta da Granja (ZUE-Y e ZUE-J) em Castelo
Branco, que carateriza as edificações que concorram para a definição de um quarteirão ou participem num
elemento urbano comum a outro(s).
Ponto 8— Certidões de Compropriedade (Artigo 54.° daLei n.°91/95, de 2de Setembro, com a Atual
Redação Dada Pela Lei n.° 64/2003, de 23 de Agosto)
8.1. Sónía Margarida Soares Pedroso e Outro. Junta de Freguesia de Alcains
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Sónia Margarida Soares Pedroso
e Sérgio Miguel Martins Ventura, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição
de compropriedade, em relação aos prédios rústicos inscritos na matriz sob o artigo 52, da secção G e
artigo 53 da secção G, da freguesia de Alcains, a favor de Sónia Margarida Soares Pedroso e Tiago
Miguel Soares Pedroso, assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico
do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre
estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/201 2), julga-se não haver
inconveniente em que o executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.°
da Lei n.° 9 1/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo
constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa
resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
8.2. Pedro Luís Ribeiro Crisóstomo e Outra. União das Freguesias de Escalos de Baixo e Mata
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Pedro Luís Ribeiro Crisóstomo e
a Firma Ramasu, Lda, representada por Susana Isabel Prelhaz Martins, para emissão de “parecer
favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação aos prédios rústicos
inscritos na matriz sob o artigo 123 da secção D, o artigo 122 da secção D e o artigo 10 da seção E, da
união de freguesias de Escalos de Baixo e Mata, a seu favor, assumindo o compromisso de que do
negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos
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urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico
(informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere
no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual
dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só
é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Ponto 9

Ministério da Educação. Minuta de Acordo de Colaboração para a Remoção de Materiais

—

com Amianto na Escola Básica Professor Doutor António Sena Faria de Vasconcelos
Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta de acordo de colaboração a celebrar com o Ministério
da Educação, que tem por objeto “definir as condições de transferência para o Município das atribuições,
designadamente a elegibilidade, enquanto entidade beneficiária, para a intervenção de requalificação para
a remoção de materiais de construção com amianto na sua composição, na Escola Básica Professor
Doutor António Sena Faria de Vasconcelos, a executar no âmbito do Programa Operacional Regional
Centro 2020”. O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata
identificado como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de acordo de colaboração a celebrar
com o Ministério da Educação, que tem por objeto “definir as condições de transferência para o Município
das atribuições, designadamente a elegibilidade, enquanto entidade beneficiária, para a intervenção de
requalificação para a remoção de materiais de construção com amianto na sua composição, na Escola
Básica Professor Doutor António Sena Faria de Vasconcelos, a executar no âmbito do Programa
Operacional Regional Centro 2020”.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo acordo de colaboração.
Ponto 10

—

DestiNature Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza. Adesão
—

Pelo Senhor Presidente foi presente, a informação n.° 3732, de 23/07/2020, sobre uma proposta de
adesão do Município à DestiNature
Ata n.° 2012020, de 27 de Julho

—

Agência pata o Desenvolvimento do Turismo de Natureza, com o
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seguinte texto: “Considerando que: A Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) PROVERE iNature Turismt
—

Sustentável em Áreas Classificadas visa a valorização do produto Turismo de Natureza de forma
transversal ao território das áreas classificadas da Região Centro, numa filosofia de agregação e
cooperação necessária à afirmação da sua atratividade; A afirmação desse potencial convoca uma
abordagem integrada onde se estruturam vertentes de animação, comunicação e marketing, inovação e
estruturas de animação permanente, na convergência dos interesses comuns dos diversos agentes da
região; O seu modelo de governação assenta num formato de consórcio que assegura uma gestão coletiva
do seu Programa de Ação e uma abrangente representatividade institucional e territorial no foco temático da
estratégia, na dinamização da prática de parceria e trabalho em rede sob princípios de coresponsabilização
e liderança; A liderança formal do consórcio iNature tem sido, até ao presente momento, assumida pela
Agência de Desenvolvimento Gardunha 21, e o Contrato de Reconhecimento Formal da Estratégia de
Eficiência Coletiva PROVERE iNature

—

Turismo Sustentável em Áreas Classificadas prevê a criação de

uma nova entidade de âmbito territorial com foco estratégico exclusivo no turismo de natureza, para
assumir a posição da Gardunha 21 em todas as atribuições transversais na coordenação da EEC iNature;
A relevância da EEC iNature para a valorização económica dos valores naturais e ambientais, da
biodiversidade e da geodiversidade, numa abordagem que visa o desenvolvimento sustentável dos
territórios das áreas classificadas da Região Centro; Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal
delibere no sentido de aprovar a associação do Município de Castelo Branco à DestiNature Agência para
—

o Desenvolvimento do Turismo de Natureza, cuja quota anual será de 900,00€ (novecentos euros).”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão à DestiNature

—

Agência para o

Desenvolvimento do Turismo de Natureza, mediante o pagamento de uma a quota anual no montante de
€ 900,00.
Deliberou ainda, remeter a proposta de adesão à Assembleia Municipal, para aprovação.
Ponto 11—Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Ano 2020.

Ja

Alteração ao Mapa do Pessoal

Não Docente Escolas
—

Pelo Senhor Presidente foi presente a 1 a Alteração ao Mapa do Pessoal Não Docente

—

Escolas, para

a criação de 16 postos de trabalho no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do Ano 2020. O documento
é dado como reproduzido, ficando afazer parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.a Alteração ao Mapa do Pessoal Não
Docente

—

Escolas, para a criação de 16 postos de trabalho no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal do

Ano 2020.
Ata n.° 20/2020, de 27 de Julho
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Mais deliberou, nos termos da alínea o) do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
remeter a proposta à Assembleia Municipal, para aprovação.
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 foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião eram 9:30 horas,

da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Francisco José
Alveirinho Correia, que a secretariei
O Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 2012020, de 27 de Julho
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