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ATA N.°26

(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município, a
Câmara Municipal reuniu publicamente, por convocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor Presidente
José Augusto Rodrigues Alves, estando presentes o Senhor Vice-Presidente, Jorge Manuel Carrega Pio e
os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares,
Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco José
Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e deu início ao período antes da ordem do dia,

conforme estipulado no artigo 52.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Senhores
Vereadores. Dc. Alveirinho. Eng. Resende. Comunicação Social. A minha intervenção de hoje passa por
assinalar o início do ano letivo. Mais um ano se inicia e é com muita satisfação que queremos dar as boas
vindas a toda a comunidade escolar. Também é verdade que estamos perante uma situação completamente
atípica, cheia de desafios e incertezas para toda a comunidade escolar, nomeadamente, para os
professores, alunos, auxiliares, encarregados de educação e pais. Mas, também temos a convicção que
foram criadas todas as condições ao nível dos meios humanos físicos e materiais necessários por forma a
garantir o normal funcionamento das escolas. Acredito que para alguns alunos, neste momento, o regresso
à escola é visto com muita vontade e como uma necessidade de voltarem a encontrar os amigos, de fazer
novas amizades e, acima de tudo, de poderem regressar ao ensino presencial. Termino a minha intervenção
com uma palavra para todas as crianças e jovens que agora começam o seu percurso escolar, por isso,
faço votos de um bom ano letivo para todos eles, extensível a todos os profissionais da educação

professores, auxiliares

—

—

e por fim, não menos importante, para todos os encarregados de educação e

respetivos pais. Obrigado.”
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia a todos vocês. Ex.mo Senhor
Presidente. Ex.mos Senhores Vereadores. Estimados Dr. Alveirinho e Eng. Resende. Comunicação Social,
José Júlio. Eu hoje, no período antes da ordem do dia, quero fazer referência a dois assuntos, que nós
entendemos que são da maior importância, sendo, ainda assim, questões bastante destintas, diferentes. A
primeira tem a ver com algo que nos voltou a chocar nos últimos dias e que se prende com o flagelo dos
incêndios. Nos últimos dias, as nossas terras, as nossas gentes, voltaram a viver este drama que,
infelizmente, o nosso país, o nosso território, já se vai habituando. Às vezes, apetece mesmo referir, que
bem podemos nós escrever e dizer palavras mais do que sentidas, mas depois acaba sempre por vingar
aquilo que já é o costume: o país vai mesmo ardendo. Eu gostaria, em nome do PSD, de ter uma palavra
do solidariedade para com os concelhos vizinhos de Proença-a-Nova e de Oleiros que foram os mais
devastados... Mas, ainda assim, também o nosso concelho... Tem menor dimensão, é certo, mas também
não deixa de sofrer as consequências nefastas do incêndio e, em particular, a freguesia de Sarzedas, uma
freguesia de dimensão considerável... Portanto, fica aqui uma palavra de solidariedade, em primeiro lugar,
para os nossos concidadãos, mas que também é extensível a todas as populações dos concelhos vizinhos.
Permitam-me, ainda, deixar uma palavra de apreço para todos aqueles que combatem os incêndios e, de
uma forma muito particular, para com as forças de segurança, para com os bombeiros, porque graças a
estes homens e à sua determinação é que, muitas das vezes, nós vemos os nossos haveres, os nossos
bens, as nossas famílias, protegidas. Haverá, seguramente, um tempo próprio para tudo: houve um tempo
para o combater, agora, por sua vez, os técnicos devem fazer uma avaliação do que aconteceu no terreno
e depois fazer os seus relatórios e as autoridades competentes analisarem essas mesmas conclusões que
foram retiradas. Mas, ainda assim, não querendo eu antecipar qualquer conclusão, pois sou um leigo
completo, há coisas que não podem deixar de ser sublinhadas, porque está em causa o território, estão em
causa pessoas, bens e há coisas que saltam à vista e nos chocam e eu passo a explicitar um pouco mais o
meu ponto de vista... Obviamente, os responsáveis não estão aqui, mas os interlocutores estão cá...
Apetece perguntar: qual é que é a estratégia do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF), para a nossa floresta...? Quantos técnicos do ICNF é que estiveram no terreno...? Por que é que
tardaram tanto, as chefias, a chegar ao terreno...? Como deve imaginar, se eu faço estas perguntas, não é
em jeito de provocação... É porque isto que eu estou a perguntar, causa uma indignação a muitas pessoas.
Algumas coisas, nós sabemos, a este propósito: sabemos que em Castelo Branco existem dez técnicos do
ICNF... E, também sabemos, uma outra coisa: que nenhum destes dez técnicos do ICNF de Castelo Branco
foi chamado a intervir. Pelos vistos e também sabemos isto por fonte segura havia técnicos do ICNF de
—

—

Proença-a-Nova que estavam no seu gozo merecido de férias... Ninguém põe aqui em causa isso... O que
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se põe aqui em causa é que os nossos estavam ao serviço e, em contrapartida, tenha vindo um técnico de
ICNF, vá-se lá saber porquê, da Guarda. Será que os nossos técnicos não estarão mais capacitados e serão
mais conhecedores do terreno...? Será que os nossos técnicos não serão suficientemente competentes...?
Qual é o interesse com toda a franqueza, não se percebe desta situação...? Acabo com a pergunta com
—

—

que comecei: qual é a estratégia do ICNF para as florestas? Há um segundo assunto que também reporto
da maior importância e acreditem que fui tentado, que me fizeram muitas solicitações, muitos pedidos, no
sentido de trazer este assunto há bastante tempo atrás. Eu fui sempre oferecendo alguma resistência porque
acho que é uma área, que é uma instituição, que deve merecer o nosso maior sentido de responsabilidade
e eu estou a referir-me, em concreto, àquilo que se passa em torno do ‘impasse’ da Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco (ULSCB). De facto, nós sabemos uma coisa: os generais conseguem conquistar os
terrenos perdidos... Nós sabemos que uma equipa, na segunda parte ou no prolongamento, até consegue
dar a volta e virar, muitas das vezes, o resultado... Mas há outra coisa que nós também sabemos: é que o
tempo que se perde já não é recuperado. Esse é o único bem que nós temos que não é recuperado. O
‘impasse’ na ULS de Castelo Branco já dura há demasiado tempo. Eu quero fazer aqui uma ressalva antes
de dar alguns dados que, do meu ponto de vista, são preocupantes. A ressalva é: não se pretende com esta
nossa intervenção, minimamente, beliscar o profissionalismo e o zelo de todos os funcionários que
trabalham naquela instituição. Não pretendemos que também fique muito claro, agradeço que não façam
—

uso abusivo das minhas palavras politizar a ULS... Se trazemos aqui o assunto, só é com um intuito: que
—

esta questão seja, o mais urgentemente possível, desbloqueada. A ULS, nunca será demais lembrar, tem
uma missão muito nobre, que mexe com as nossas necessidades mais básicas, mais elementares: o nosso
bem-estar, a nossa saúde. Em todas as circunstâncias da nossa vida, esta é uma questão da maior
importância até face à situação pandémica que vivemos, eu acho que esta questão ainda ganha uma outra
—

dimensão adicional. É também importante recordar que a ULS presta um serviço, não só ao concelho de
Castelo Branco, mas a variadíssimos concelhos da nossa região. Finalmente, também acho que é um aspeto
importante, é a dimensão da própria ULS. É bom recordar, é bom lembrar, que é a entidade que mais
emprego gera no nosso concelho... E sobretudo, então, que emprego se trata, porque é um emprego
altamente qualificado... Muitas das vezes o que faz com que as pessoas possam decidir fixar-se, entre uma
cidade e outra, são deixam de ser os serviços de saúde... Mas, dizia eu, que é o maior empregador do
nosso concelho com emprego altamente qualificado. Então, vamos a factos. No dia trinta e um de dezembro
1

de dois mil e dezanove, terminou o mandato do Concelho de Administração da ULS. No dia um de abril, saiu
o seu Presidente do Concelho de Administração, por motivo, que é sobejamente conhecido, de aposentação.
Mais recentemente, apesar desta questão talvez não ter transparecido para a opinião pública e,
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provavelmente, ainda bem que não passou, faz sensivelmente três meses que também saiu a senhora
Administradora Delegada, que tinha variadissimos pelouros, em particular um, que eu acho que era
importante, que é o pelouro financeiro, e foi nomeada Presidente do Conselho de Administração da ULS do
Baixo Alentejo. Não é necessário sermos licenciados em gestão, que é o meu caso, que não o sou, mas
quem, eventualmente, tiver interesse em consultar e ver qualquer manual de gestão, há uma coisa que,
seguramente, surgirá em qualquer um deles: é que as lideranças, em qualquer organização, são da maior
relevância. É o pressuposto para uma boa gestão. Face a todas estas questões que eu levantei
talvez num tom um bocadinho provocatório

—,

—

aqui sim

apetece perguntar: mas será que a ULS está numa demanda

de ser um caso de estudo a nível nacional e a tentar contrariar todos os manuais de gestão que é, a
instituição sobreviver, mesmo sem uma liderança...? Também é legitimo fazer esta pergunta: será que no
futuro, se até aqui não foi necessário um Presidente do Conselho de Administração, vamos dispensar todos
os seus presidentes dos conselhos de administração...? É que, aparentemente, ele é dispensável... Será
que, de futuro, a questão financeira de uma organização que tem orçamentos de vários milhões de euros,
também é dispensável...? A estas mesmas perguntas, eu acabo por responder: não nos parece... E, se
alguém tiver alguma dúvida a este respeito, eu sugeria que falasse com quem lá trabalha. Falei com algumas
pessoas, muitas procuraram-me e sei que, neste momento, em termos internos, o hospital, para não ir muito
mais longe, vive numa situação de ‘impasse’. As chefias intermédias estão sem orientações. Provavelmente
irão responder que existe uma diretora clínica... Eu bem sei... Mas, também, todos nós sabemos
estar a beliscar a pessoas em causa

—

—

e sem

todas as situações de conflitos internos que existem. As chefias

internas, insisto, estão sem orientações e, muitas delas, verdadeiramente desmotivadas e não gostaria de
—

ir muito mais longe. Eu acho que, de facto, esta ausência de liderança, é muito preocupante. Não vejam,
nesta minha intervenção, uma tentativa de apoucar Castelo Branco, o concelho, a instituição. Todos nós
devemos ter uma atenção e temos um carinho muito especial porque, ou de uma forma ou de outra, já lá
estivemos ou já lá tivemos familiares nossos internados. O PSD, ao trazer este assunto, não é para substituir
quem lá está, não é para fazer parte do problema... Se o traz cá

—

e acreditem que foi objeto de muita

ponderação ao longo do tempo, eu resisti muito a trazer aqui este assunto

—

é como uma tentativa de

desbloquear o ‘impasse’. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Lista Semedo: “Bom dia a todos. Senhor Presidente.
Senhores Vereadores. Comunicação Social. Eng. Resende. Dr. Alveirinho. Eu venho trazer um pouco do
‘mosaico’ relacionado com a área da cultura, mas com duas centralidades. A primeira centralidade é a
questão da coesão da relação, daquilo que é a promoção cultural da relação com as freguesias e com o
resto do território. É algo extremamente importante, em termos daquilo que é a relação com toda a
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comunidade. É uma preocupação mantida através de vários processos de desenvolvimento, quer o nível de
apoio, quer ao nível de execução de espetáculos, de promoção de espetáculos, nessas freguesias... Eu
queria dar aqui um breve balanço dos últimos tempos

—

desde a nossa última reunião do Executivo. Em

Alcains tivemos, nos últimos dias, os Buda Power Biues, um grupo de blues, como o próprio nome indica,
num pequeno festival que vai continuar na net, com o célebre biues. Esta aposta em tipologias artísticas,
mais direcionadas à faixa etária dos vinte trinta anos é, também, uma resposta a uma certa insistência que
—

havia, caraterizando assim a formação cultural de Alcains, mais direcionada à população mais velha. Desde
há algum tempo que tem havido uma enorme preocupação em baixar para uma faixa mais jovem. Tivemos
também as Leituras de Batorel em Batorel... Batorel, são aqueles bancos de pedra... Em uma produção da
Alma Azul, na qual a Câmara Municipal foi parceira... Na próxima semana teremos o Váatão com As Farsas,
dirigido a um público agradado e, daqui a quinze dias, Cláudia Pascoal, uma cantora jovem, também, mais
uma vez, direcionada para este público. Nas próximas semanas teremos, em três freguesias já confirmadas
—

exatamente, Sarzedas, São Vicente da Beira e Salgueiro do Campo

—,

teremos também o Terras de Xisto

e Granito, que, mais uma vez, trabalha na direção da promoção cultural no território. A Câmara está
envolvida, também, numas jornadas etno-folclóricas promovidas a partir do Rancho do Retaxo e que
abrangem todos os grupos de música e de dança etnográfica do concelho, no sentido de ajudar a superar
os desafios que foram criados pela pandemia. A pandemia, para estes grupos, acabou por gerar, nalguns
casos, a paragem automática da sua atividade e, no dia dez de outubro, teremos uma jornada de reflexão
tentando abalançar esse trabalho. Numa outra vertente do apoio e reforço daquilo que é a criação local...
Uma enorme preocupação tem sido em não trabalhar, simplesmente, com os grupos e as entidades
artísticas que vêm de fora... Recentemente estreou o projeto, Rastro, Margem, Clarão, por uma associação
que é apoiada pela Câmara Municipal e realizou-se o concerto pela Orquestra de Cordas de Castelo Branco,
a partir daquilo que tem sido o trabalho, quer do conservatório, quer da própria Escola Superior de Artes
Aplicadas. Tivemos, no fim-de-semana passado, o lançamento de dois livros de Manuel Barata para quem
—

não conhece, será conhecido como Manuel da Mata

—

e reforço aqui a importância do apoio aos autores

locais, mas não ‘locais’ no sentido de serem as pessoas que vivem aqui, apoucando um pouco a sua
prestação... Por acaso, o Manuel Barata até nem vive em Castelo Branco, mas tem aqui uma relação
permanente com o nosso concelho e creio que é muito importante este apoio, este reforço que é dado aos
autores que se preocupam com o património, neste caso, porque um dos livros é, exatamente, histórias
concretas de pessoas que viveram, ou vivem, na Mata. Um dos livros que foi lançado no sábado, é
exatamente sobre essa temática. Portanto, temos aqui uma fortíssima relação com os nossos autores, uma
prática já com vários aos. Queria reforçar, também, os quinze anos do Museu Cargaleiro... Uma das
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instituições mais importantes naquilo que é o nosso posicionamento enquanto cidade, enquanto concelho
ligado à cultura... Tivemos, no dia nove de setembro, um conjunto muito simples de atividades de entrada
gratuita pata todos os visitantes.... A incorporação de uma nova obra na exposição Carga/eito

—

Vida e

Obra, uma obra que se chama Bairro Alto e, no final do dia, tivemos um momento musical para reforçar a
nossa relação com o Museu Cargaleiro que é um elemento muito importante. Para terminar, eu gostava de
destacar aquilo que foi, creio, um momento bastante importante, para gerar uma perceção positiva sobre o
nosso território e que foi a reportagem, ao longo de várias horas, que se realizou a partir do Parque da
Cidade e do Jardim do Paço e, também, já agora, do Miradouro de São Gens, dos Jardins Históricos, que
passou na RTP

—

creio que foi um programa muito importante, desde logo, porque foi feito a partir de um

dos nosso monumentos nacionais... O Jardim do Paço é um dos elementos referenciais da nossa cidade...
E foi muito importante porque acabou por destacar aquela linha que vai.., O conjunto do Parque da Cidade
até ao Castelo... Com belíssimas imagens, com belíssimas intervenções: da gastronomia à música; a
descodificação histórica feita por diversas pessoas; linhas de leitura, por exemplo, que foram desde a flora
até à poesia; e, como um aspeto, que eu penso que é muito importante, a participação de pessoas dos mais
diversos quadrantes... Ou seja, uma espécie de mosaico’ que acabou por resultar numa imagem
extremamente positivo como: mais conhecimento do passado para toda a comunidade e para todas as
pessoas que viram o programa; eu creio que mais orgulho e mais amor próprio, relativamente àquilo que é
nosso; e, obviamente, mais divulgação, culminando, digamos assim, numa maior perceção relativa ao nosso
concelho e à nossa cidade. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Comunicação Social. Senhores Diretores de Departamentos e, também,
o nosso Munícipe, Luis Barroso. O tema que trago hoje, a esta reunião de Câmara, prende-se com: a
‘qualidade de vida’ versus o ‘ambiente’. Temos uma grande preocupação com a qualidade de vida dos
nossos concidadãos, com os nossos munícipes. Estamos, mais uma vez, a implementar ações que
contribuem para essa qualidade de vida e refiro-me, nomeadamente, às grandes obras de requalificação
urbana. Temos três grandes obras, umas em procedimento, outras já no terreno, que eu gostaria de
referenciar. A obra de Cruz do Montalvão, a obra do Bonfim

—

Boa Esperança e a obra da Pires Marques.

Estas três obras têm um valor total de, aproximadamente, cinco milhões e duzentos mil euros. E por que é
que eu falo em ambiente, em qualidade de vida...? É que, de tacto, as ações destas obras, nomeadamente,
a renovação da rede de água, a renovação da rede de saneamento, a construção da rede separativa,
relevam na melhor qualidade da água

—

sucede que temos uma avaliação da Entidade Reguladora dos

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) muito boa, em relação à qualidade da água em melhores caudais,
—
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em melhores pressões. No que diz respeito à renovação da rede de saneamento, é evidente que vamos
operar melhorias nela para evitar entupimentos. Quanto à rede separativa, traz vantagens, traz melhorias
do ponto de vista, também, ambiental, porque evita inundações e, também, do ponto de vista económicofinanceiro. Para nós é muito importante continuar com esta ação da renovação das infraestruturas devido a
que, como eu disse quando iniciei a minha intervenção, a qualidade de vida dos cidadãos é muito importante
e é uma linha de ação que também está na nossa estratégia de desenvolvimento. Em relação, ainda, à
qualidade de vida, quero dizer que nós pugnamos por uma política de proximidade com os nossos
concidadãos e, como queremos tranquilizar os nossos munícipes, temos uma ferramenta tecnológica que
permite, aos Serviços Municipalizados e aos munícipes, monitorizar as lavagens dos contentores do lixo...
E falamos, então, de saúde pública... Refiro-me a 2019, que são os dados que temos, são os dados que a
ERSAR tem que nos avalia de uma forma muito positiva, nos vários objetivos da qualidade do serviço:
fizemos onze mil oitocentas e trinta e seis lavagens, em dois mil e cinquenta e quatro contentores, que são
os equipamentos de recolha, que temos no terreno. Portanto, o munícipe pode monitorizar com esta
ferramenta tecnológica quantas vezes e qual foi o último dia e a hora em que o contentor que serve a sua
rua foi lavado. Para nós é da maior importância a saúde pública versus qualidade de vida. Ainda que não
referi, na renovação de redes, há o grande impacto económico-financeiro e ambiental, naquilo que diz
respeito às perdas de água. Felizmente, continuamos em relação a 2019—, nos lugares cimeiros, tanto a
—

nível nacional, como ao nível do distrito, em não desperdiçar este bem tão precioso que é a água. É para
nós uma grande satisfação este impacto ambiental económico-financeiro pela redução das perdas de água.
Tenho dito. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente, Jorge Carrega Pío: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Caro Luís Barroso. Senhores Jornalistas. Também
eu gostaria de assinalar o início do ano letivo. Na verdade, a questão pandémica da Covid-19, trouxe uma
alteração substancial na vida de todos, que já vai longa e com consequências no presente, mas que também
pode trazer consequências no futuro. Claramente, teve um impacto fortíssimo nas nossas crianças, nos
nossos jovens, pelo que, a questão do retomar da escola é, efetivamente, um momento muito importante
para eles. Mas também para os pais e para todos nós. Tal como o Senhor Vereador já assinalou, é um
momento que importa assinalar e, também, desejar boa sorte a todos os intervenientes, nomeadamente, os
pais, o pessoal não docente, os professores, toda a comunidade em causa. Não podia deixar de elogiar o
trabalho dos nossos agrupamentos na organização de todos os espaços escolares, no sentido de garantir
todas as condições que minimizem o risco de contaminação na frequência da escola. Pelas informações
que nos chegam, estamos convencidos do enorme trabalho por parte dos agrupamentos, no sentido de
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garantirem, o mais possível, condições para que as aulas possam correr com normalidade, inclusivamente,
com a elaboração de planos de contingência bastante pormenorizados, com definição de todas as tarefas
do pessoal não docente e do pessoal docente, regras para os alunos... Tudo resulta de um enorme esforço
e eu não poderia deixar de o assinalar. Também não posso deixar de assinalar o papel que a Câmara tem
tido neste processo, sempre ao lado dos agrupamentos e com o fator de, este ano ironia do destino
—

—,

ter

sido o primeiro ano letivo com a realidade das competências que a Câmara Municipal assumiu no âmbito
da descentralização de competências. Significa isto que, o ano letivo 2020-2021 é o primeiro em que a
Câmara Municipal assume, na sua plenitude, um conjunto de competências que os diplomas legais preveem
e que já estão, na prática, a ser assumidos pelo Município. Gostaria de salientar aqui algumas situações.
Desde dia um de setembro, todo o pessoal não docente, existente nos quatro agrupamentos, é funcionário
da autarquia. Tudo isto já foi, de certa forma garantido, sendo que, se tudo correu bem, hoje os vencimentos
já foram todos pagos pela autarquia. A propósito do pessoal não docente, ainda, durante o mês de setembro,
houve um novo reforço de assistentes operacionais para as nossas escolas... Isto, também, a propósito de
que, esta exigência de voltar à escola exige mais recursos, porque os planos de contingência obrigam a
mais procedimentos de higienização e desinfeção, a mais salas ocupadas em simultâneo, por causa do
desfasamento das turmas. Isso traduz-se em mais recursos e numa maior capacidade para gerir esses
recursos e a Câmara Municipal, nesse aspeto, entendeu reforçar as escolas com mais assistentes
operacionais. Há aqui uma matéria que também merece ser sublinhada e que tem a ver com as refeições.
Neste momento, todas as refeições escolares a serem servidas nos quatro agrupamentos
escolas pertencentes aos agrupamentos, desde o pré-escolar ao ensino secundário

—

—,

em todas as
também são

garantidas pela Câmara Municipal. Antes havia um modelo tripartido com três cenários diferentes, com a
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGE5tE) ou com os próprios agrupamentos ou com a
própria Câmara. Neste momento é a Câmara Municipal que garante o fornecimento de todas as refeições a
todos os alunos e que, também num trabalho de proximidade com os agrupamentos, foi feito numa
perspetiva de transição, sem romper com os sistemas que havia, ou seja, uma passagem tranquila,
otimizando tudo aquilo que existia nos agrupamentos. Dou-vos o exemplo dos cartões em que, de certa
forma, tudo isso já está do lado da Câmara e, parece-nos a nós, num processo de grande tranquilidade.
Depois, coisas menores, como tudo o que tem a ver com manutenção e pagamentos de fornecimento e de
serviços externos. Tudo isso está a passar para o lado da Câmara, pensando nós que, assim, damos mais
condições aos Senhores Diretores dos Agrupamentos para se focarem naquilo que é a essência da escola
—

1

a organização pedagógica

—

e, como dizia ainda há pouco, por ironia do destino, os senhores diretores

puderam focar-se mais neste tipo de questões. Há aqui muitas coisas a ajustar. Temos de continuar a
Ata n.° 2612020, de 18 de Setembro

Página 8I26

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
trabalhar. A situação pandémica dificulta, ainda mais, este tipo de processos, mas entendemos que,
trabalhando em conjunto, como o temos feito, as coisas têm estado a correr bem e julgamos que vão correr
sempre bem, com a necessidade de ajustamentos. Por fim, gostaria de falar do fruto desta reorganização
escolar, nomeadamente, por alguns agrupamentos terem tido a necessidade de alterar substancialmente os
horários: por exemplo, em horários de início de manhã, ou de início de tarde, que rompeu com aquilo que
era o passado. Também teve consequências com o transporte escolar e com o serviço público de transporte
disponível que era uma rede que estava pensada para determinado tipo de horários e que, de um momento
—

para o outro, os horários foram alterados, fruto desta necessidade de reorganização. A Câmara Municipal
ativou todo um novo conjunto de horários que garantiu, a todas as freguesias, a possibilidade de os alunos
estarem cá antes das oito da manhã e a possibilidade de virem às aulas com inicio à uma da tarde com a
—

possibilidade de sair depois da hora de almoço e com a possibilidade de vir para casa apesar de saírem
mais tarde, às dezoito e trinta, às dezoito e quarenta. Esse foi o trabalho que fizemos, juntamente com os
operadores do serviço público de transportes, com o procedimento concursal relacionado com táxis e com
recursos próprios para deslocar alunos que vivem em montes e que não têm serviço público de transporte.
Também aqui, acho que é importante assinalar o trabalho que foi feito no sentido de garantir condições aos
alunos para voltarem à escola, porque a Câmara Municipal entende que é um momento importante naquela
queéa retomado novo normale queremos fazer tudo para que corra bem dentro do possível. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Muito bom dia. Senhor presidente.
Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Comunicação Social. Caros Funcionários da Câmara. Caro
Concidadão. Começo por registar, com agrado, o que o Senhor Primeiro Ministro assumiu, relativamente ao
facto de considerar o lC-31 um investimento estratégico. É um investimento estritamente importante,
naquele que é o nosso posicionamento relativamente a Espanha. É um investimento que nos permite
assumir uma posição ainda mais central dentro da Península Ibérica. Assume importância não só para o
turismo

—

existe um potencial enorme a ser incrementado com esta via de ligação

—

mas, muito

essencialmente, para o tecido empresarial, reforçando, no fundo, a proximidade e as portas de entrada no
nosso território. É um investimento importante para Castelo Branco, mas é um investimento também
importante para toda a região centro e para o país. E aqui quero registar, com agrado, o trabalho realizado
pelos nossos deputados, nos últimos anos, junto do Governo Central, que defenderam, insistiram,
persistiram, naquela que era a sinalização deste investimento. Estamos neste momento mais próximos de
ver esta concretização. Ainda, nesta perspetiva de dinamização económica e de apoio à área do tecido
empresarial, dar nota da criação do GAPI

—

Gabinete de Atração de Pessoas e Investimento, que foi criado

há poucas semanas, mas que regista já uma taxa de procura significativa, não só de pessoas que enviam
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e-maus, telefonam, contactam presencialmente, na procura de emprego, num número reduzido, mas
registar, essencialmente, as possibilidades, ao nível de atração de investimento e, acima de tudo, as
possibilidades de se deslocarem pata este território, face a regimes de teletrabalho. Mas, este gabinete de
atração de pessoas e investimento só é possível porque Castelo Branco tem um conjunto de infraestruturas
de resposta, a seguir às necessidades que são colocadas. Só é possível porque temos uma qualidade de
vida que permite que sejamos um concelho interessante para que, quem tem esta possibilidade de se
deslocar agora, para o interior, o faça. Estamos no momento em que o interior está na moda. Estamos num
momento em que existe um conjunto de atrativos para viver e investir no interior. Portanto, compete-nos a
todos nós, de forma individual ou coletiva, trabalhar esta imagem e permitir que, no fundo, este seja o
momento de oportunidade para que consigamos atrair mais pessoas, mais investimentos, para os nossos
territórios e para que estas duas estratégias possam crescer em paralelo. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Presidente José Augusto Alves: “Eu queria tecer aqui alguns comentários
e começo por aquela situação que nos afetou desde domingo até terça-feira. Estou a falar do maior incêndio,
este ano, na Europa, que por azar do nosso interior, foi na nossa região. Foram três os concelhos afetados.
O incêndio começou no concelho de Proença-a-Nova e, logo nos primeiros minutos, quando tive conhecimento
dele, a minha preocupação

—

que a minha experiência já vai longa, nestas coisas

—

foi deslocar-me de

imediato para a Lisga, porque percebi, falando com algumas pessoas que estavam no terreno, que a situação
ia chegar àquela povoação. A Lisga é, vamos chamar-lhe, o enclave do concelho de Castelo Branco, entre
dois concelhos: o de Proença-a-Nova, a sul e o de Oleiros, a norte. A pressa de chegar à Lisga e de
movimentar meios para a Lisga, foi fundamental, para poupar pessoas e habitações. Conseguimos colocar
lá máquinas de rastos... Quem conhece a Lisga, sabe que é uma aldeia encaixada, mas que se estende um
pouco para a cumeeira, aquela linha de alturas com uma subida bastante acentuada. Conseguimos lá meter
máquinas de rasto. Metemos lá o posto de comando dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, que é
o único no distrito

—

realço aqui esta situação, que foi um investimento da Câmara Municipal de Castelo

Branco, nos últimos dois anos, pois tornou-se uma mais-valia para termos comunicações com todos os
postos de comando, incluindo com o da Proteção Civil, que estava sedeada em Sobreira Formosa.
Conseguimos que entrasse na Lisga, além dos nossos bombeiros de Castelo Branco, também bombeiros
vindos de outra região do país. Eu quero dizer-vos que este pressing funcionou muito bem, porque nós
sabíamos que dentro de pouco tempo a estrada que liga Pomar à Lisga iria ficar cortada o que efetivamente
—

aconteceu. Retirámos as pessoas de idade para associação da Lisga, no Alto da Lisga e, esse trabalho,
também foi fundamental, depois de posicionar os meios e fazer os devidos aceiros para permitir, como disse,
salvar as pessoas e as habitações. Não conseguimos salvar animais domésticos, mas a preocupação do
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Município de Castelo Branco é que, logo que o tempo permitisse, arranjarmos forma de alimentar aqueles
que sobreviveram. Ainda ontem, eram onze da noite, eu estava a falar com a Senhora Presidente da junta,
no sentido de reforçar todo esse apoio, porque as pessoas ficaram sem as suas hortas de subsistência:
ficaram sem azeitona, ficaram sem a possibilidade de alimentar os animais que sobreviveram. Foi dramático.
Quem me conhece sabe que eu sou sensível a estas coisas. Tivemos ali momentos muito complicados em
que as pessoas se agarravam a nós a agradecer de uma forma tão efusiva, que era contagiante. Correu
bem. Agradecemos a todos os envolvidos, desde os bombeiros, à proteção civil, às pessoas do Município
que lá estavam e, evidentemente, à população da Lisga. Infelizmente, esta situação assola o país todos os
anos. Em dois mil e três eu estive naquele incêndio que começou na zona de Vila de Rei e que foi até,
reparem, ao concelho do Fundão. A situação parece cíclica, repete-se de tempos a tempos. A nossa floresta
fica toda destruída. Qualquer dia ficamos sem oxigénio, sem árvores para respirar... É a saúde, a
economia... Lembro, só para vocês terem uma ideia, que estamos a fazer a identificação dos prejuízos
todos, como disse... Também, partes da estrada da Lisga têm que ser reparadas. Na terça-feira estive com
o Senhor Ministro da Administração Interna, mais os Senhores Autarcas dos dois concelhos, e falámos da
forma de apoiar, de quais são as nossas pretensões, que são unânimes dos três municípios. Estamos a
fazer todo esse trabalho de identificação todos em conjunto. Também vos quero dizer, esqueci-me há pouco,
que houve aqui uma articulação de meios extraordinária: só Castelo Branco colocou no teatro de operações
dez máquinas de rastos, das dezasseis utilizadas no incêndio pelos municípios. Quando o Senhor
Presidente da Câmara Municipal, João Lobo, de Proença-a-Nova, me contatou dizendo que precisava de
uma máquina de rasto, eu coloquei quatro. Quando Oleiros me contatou, colocámos duas máquinas de
rastos, porque, inicialmente, o fogo estava em Proença-a-Nova. Ficámos com quatro e todas elas estavam
a ser articuladas pela Proteção Civil. Todas estas pessoas, incluindo proprietários pelo menos um perdeu
—

uma viatura

—,

toda a comunidade foi motivo de prejuízos. Como disse o Senhor Vereador Carlos Almeida,

é uma situação em que não podemos baixar os braços. Isto tem que nos potenciar melhor, isto tem que nos
preparar melhor, apesar dos meios já serem muitos. Eu estive em Sobreira Formosa, com o Senhor
Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), onde lhe transmiti as minhas
preocupações, na frente do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e na frente
dos Senhores Autarcas que estavam presentes

—

Oleiros e Proença-a-Nova. Registo aqui a grande

articulação de meios, o grande esforço de todos e uma palavra de apreço a todos os envolvidos: forças de
segurança, bombeiros que têm sido essenciais para que não aconteçam mais desgraças. Agora, é preciso
—

é fazerem todos o seu trabalho: de terça para quarta-feira tivemos três ocorrências em Monforte da Beira
/Malpica do Tejo; houve aí uma semana em que tivemos cinco ocorrências em Louriçal do Campo... Eu
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quero dizer-vos que eu tenho estado lá e tenho assistido.,. A vida já me permite tecer considerações sobre
isto: todos temos que fazer o nosso trabalho. Todos, qualquer um. Nós, da Câmara Municipal, fazemo-lo e
estou à vontade para o dizer. Agradeço o trabalho, a motivação de todos. Aqueles momentos das quatro da
manhã em que já estamos todos cansados, mas que, basta uma palavra e voltamos, novamente, a arribar...
Isto é verdade e eu acho que o devo dizer aqui, perante todos. Em relação à Unidade Local de Saúde (ULS),
também estamos a acompanhar. A reação, no âmbito da Covid-1 9, tem sido extraordinária. Da mesma forma
como falei, nos incêndios, de todos os envolvidos, a homenagem que presto a todos bombeiros, proteção
—

civil, forças de segurança também tenho que aqui a alargar às áreas da ULS e da Segurança Social. Todos
—

os dias, às onze horas, nós fazemos uma reunião com o Centro Coordenador Operacional Municipal,
presencial ou através dos meios tecnológico e a articulação, mais uma vez, tem sido essencial, quer da
ULS, quer da Segurança Social. Não temos notado nenhuma falha... Quando elas surgem, nós só temos
que regular, articular meios e resolver... É isso que tem sido feito, em permanente diálogo, muitas vezes em
reuniões feitas às tantas da manhã. Esperando por resultados, houve momentos complicados, mas tudo
tem sido feito com uma boa articulação. Quanto à situação da administração da ULS, aguardemos, temos
feito aquilo que temos feito. Evidentemente, como sabem, a administração há de ser nomeada. Agora, no
âmbito da articulação e operacionalização dos meios, ela tem funcionado. Em relação à cultura. A estratégia,
que tem vindo de trás, tem sido extraordinária. A agenda cultural tem sido emblemática e, quando fazemos
a apresentação dum livro, como foi, por exemplo, o do Manuel Barata, na Mata, onde eu estive presente no
último sábado, tivemos uma moldura humana extraordinária e a isso chama-se coesão territorial. Ao
promovermos eventos nas freguesias, como disse o Senhor Vereador Carlos Semedo, não estamos só a
promover eventos na cidade, mas estendemo-los às freguesias. Só para vossa informação
de trás

—,

—

e isto já vem

estamos a potenciar a nossas infraestruturas, estamos a fazer apresentações, realizações

musicais, nos espaços exteriores e por quê...? Porque vivemos numa situação de pandemia...? Parece que
é só por isso, mas não é... É, também, porque temos infraestruturas excelentes no nosso concelho que
podemos rentabilizar para este efeito. E isto também é preciso dizer. A reportagem da RTP. Hoje de manhã,
antes de entrar aqui na nossa reunião, tive um telefonema de um casal que fez um contacto com a Câmara
Municipal e que quer vir para Castelo Branco. Estamos a falar de uma estrutura que nós temos que é a
Fábrica da Criatividade... E por quê...? Porque viu o programa da RTP. Não interessa o que o motivou a vir
para cá, não vale a pena estarmos aqui a fazer ‘totobola’, ‘euromilhões’ ou ‘raspadinhas’, desculpem os
termos, passo a publicidade, O que é certo é que as pessoas se sentiram de tal forma motivadas, que vêm
a Castelo Branco ver... E, a forma como falaram, demonstra que estão muito determinados a vir para Castelo
Branco. Isto chama-se atração, resultado do trabalho que estamos a fazer todos. A Senhora Vereadora
Ata n.° 26/2020, de 18 de Setembro

Página 12/26

/

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

4

Maria José Baptista falou da ‘qualidade de vida’... Nós temos ‘qualidade de vida’, temos ‘ambiente’, temo
uma infraestruturação... É o investimento de cinco virgula dois milhões... Mas eu quero-vos dizer que o
investimento é ainda superior porque, se juntarmos mais algumas coisas que estamos a fazer e algumas
que vamos fazer, o investimento é enorme. Mas estamos, neste farol orientador de estratégia de
desenvolvimento, a criar estruturas, a criar condições, para que a qualidade de vida dos nossos cidadãos
seja cada vez maior. E isto faz atrair pessoas, investimentos, economia, turismo e nós precisamos desses
pressupostos todos para nos desenvolver. A qualidade da água é invejável. Estamos muito acima da tabela,
como disse a Senhora Vereadora. Devemos orgulhar-nos, por isso... Mas isso é consequência do trabalho
que tem sido feito. Esta forma de divulgar a lavagem dos contentores, para que as pessoas estejam
informadas; a monitorização feita pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR),
são identificativos do trabalho que tem sido feito. Mas isto, como gosto sempre de dizer, por detrás tem
pessoas que devem ser elogiadas pelo seu trabalho. Falámos do ano letivo: o Senhor Vereador Hugo Lopes
e o Senhor Vice-Presidente. Acompanhei e acompanho esta situação da transferência de competências.
Nós temos uma situação que nos permitiu agarrar este desafio, de uma forma um pouco diferente tínhamos
—

um contrato de execução já por alguns anos... Fizemos esta abordagem e aceitámos a transferência de
competências no âmbito da educação. lemos tido um trabalho, como disse o Senhor Vice-Presidente, com
os diretores dos agrupamentos e não só: também, com as equipas que estavam a trabalhar no terreno, em
cada um dos agrupamentos, com a nossa equipa, funcionários da Câmara Municipal, que também as
integravam. Esta hegemonia entre todos permitiu que as coisas corressem como deve ser. No entanto, não
nos podemos esquecer, como disse o Senhor Vice-Presidente e eu vou reforçar: a acrescer a situação
pandémica, não vai ser fácil. Mas o diálogo é diário, várias vezes ao dia, passo a redundância. lnicialmente,
as coisas estão a correr bem. Alguma coisa que não esteja, nós estamos cá para regular, para transformar,
para melhorar, para colocar recursos humanos, isto é: nós temos a missão e temos a sua consecução
através dessas tarefas que se fazem com os meios que nós colocámos nos agrupamentos. Isso está a ser
feito. Nós pretendemos um objetivo comum: que o ano letivo 2020/2021 decorra com a melhor e a maior
normalidade possíveis e que todo a comunidade educativa se sinta tranquila. Este é o desafio de todos, não
é só o do professor, do não docente, do aluno, do encarregado de educação, do pai e da mãe, da Câmara
Municipal... É de todos. Agora, temos é que cumprir todos as regras da Direção-Geral de Saúde. Nós todos
temos que ser desafiados a impulsionar o cumprimento das regras da Direção-Geral de Saúde. Eu próprio
o tenho feito, nas intervenções que faço, até no âmbito da cultura. Fazer isso, tem que ser, como se costuma
dizer, a nossa pedra de toque. Houve muita situação que teve que ser organizada, reorganizada, planeada:
o transporte, os horários, as pessoas, as entradas e saídas, alterar, sistematicamente, os planos de
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contingência. Todos estão a trabalhar em conjunto e isso é um bom desiderato para todos. Senhora
Vereadora Cláudia Soares, 10-31. Muito se escreveu ao longo de dezenas de anos sobre o 10-31. O que
nós queremos é que ele seja uma realidade. Hoje temos os instrumentos e as ferramentas para que ele seja
uma realidade. E esses instrumentos e essa realidade, como se costuma dizer em bom português, é só dar
corda aos sapatos. Queremos o 10-31. Hoje temos esses instrumentos e ainda bem que os temos. É o
esforço de todos, como disseram muito bem os autarcas da região. A comunidade, todos queremos o lO
31. Esta ligação a Espanha é essencial, não só do ponto de vista do turismo, mas, também, sob o ponto de
vista da economia, do empreendedorismo e da ligação entre pessoas. Nós temos que pensar que a nossa
queda é para a Europa e, sem vias de acesso, não temos hipótese. Temos pessoas extraordinárias aqui na
nossa região... E se, sem o 10-31 já fazemos aquilo que fazemos e temos feito, ao longo dos últimos anos,
nas nossas regiões

—

mais em particular em Castelo Branco

—,

vocês pensem: o que é que nós faremos, o

que é que as nossas comunidades, os nossos empresários farão, no futuro, com o lC-31 feito...? Farão
muito mais, de certeza. Venha o 10-31. Estamos no bom caminho. Criámos, às vezes, estas que parecem
pequenas intervenções, pequenos núcleos, como o Gabinete de Atração de Pessoas e Investimento (GAPI),
mas não é.. Tudo tende para o mesmo, todos queremos, em comum, que Castelo Branco seja cada vez
mais valorizada e conhecida e nós, como Autarcas, só temos que fazer esse caminho, só temos que
potenciar esse caminho, só temos que envolver todos. Este envolvimento, é outra palavra que eu vos queria
dizer... Portanto, uma palavra para todos os que intervieram nesta reunião.
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia, conforme estipulado no artigo 53.°
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Pelo Senhor Presidente foi presente a ata ordinária do dia 4 de setembro de 2020 (Ata n.° 24) que, posta
a votação, foi aprovada por unanimidade, nos termos do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de
setembro.
Ponto 2— CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Requalificação da Zona Compreendida Entre o Mercado Municipal de Alcains, Largo de Santo
António, Avenida 12 de Novembro e Estrada de São Domingos, em Alcains e Requalificação da
Quinta Pires Marques. Repartição de Encargos Plurianuais
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Çd”

Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta que se transcreve: “nos termos da alínea c) do n.° 1 do
artigo 6.° da Leï n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, do artigo 12.° do Decreto-Lei n.°
127/201 2, de 21 de junho, na sua atual redação, dos n.°s 1, 2 e 6 do artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 197/99,
de 8 de junho, proponho que a Câmara Municipal delibere e submeta à aprovação da Assembleia Municipal,
a seguinte assunção de compromissos plurianuais referente aos seguintes procedimentos:”
Processo
Tribunal de
Contas

Ano
GOP

Designação

2295/2020

2 005 2020/1

Requalificação da Zona Compreendida
Entre o Mercado Municipal de Alcains, Largo
de Santo Antonio, Avenida 12 de Novembro
e Estrada de São Domingos, em Alcains

2292/2020

20052020/3

Requalificação da Quinta Pires Marques

TOTAL
2021

2022

€ 1.646.000,00 *

€ 216.86694

€ 1 .862.866 94

*

€1.244.119,91

€0,00

€1.244.119,91

*

*

* Modificação efetuada na alteração n.° 23 às GOP, de 28/08/2020

Paços do Município, 16 de setembro de 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a assunção de compromissos plurianuais
relativos aos procedimentos de Requalificação da Zona Compreendida Entre o Mercado Municipal de
Alcains, Largo de Santo António, Avenida 12 de Novembro, no montante total de € 1.862.866,94, IVA
incluído, repartido pelos anos de 2021 e 2022 e de Requalíficação da Quinta Pires Marques, no montante
total de€ 1.244.119,91, IVA incluído, durante o ano de 2021.
Mais, deliberou remeter a presente proposta de assunção de compromissos plurianuais, à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação.
Ponto 3 OBRAS MUNICIPAIS
—

Requalifícação Urbanística e Valorização Paisagística do Espaço Público do Centro Histórico:
Rua de São Jorge, Rua João Carlos Abrunhosa e Rua de São Sebastião. Liberação de Cauções
da Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4079, de 13/08/2020, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Requalfficação
Urbanístíca e Valorização Paisagística do Espaço Público do Centro Histórico: Rua de São Jorge, Rua
João Carlos Abrunhosa e Rua de São Sebastião, adjudicada à empresa Opsan

—

Sociedade de

Construções, Lda. Da informação consta o seguinte texto: “cumpridas todas as obrigações contratuais
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por parte do adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação
das cauções prestadas e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título,
ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de
€ 24.744,61.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas, como
garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos,
relativas à empreitada de Requalificação Urbanística e Valorização Paisagística do Espaço Público do
Centro Histórico: Rua de São Jorge, Rua João Carlos Abrunhosa e Rua de São Sebastião, adjudicada à
empresa Opsan Sociedade de Construções, LUa, no montante total de € 24.744,61.
—

Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
4.1. Certidões de Compropriedade (Artigo 54.° da Lei n.° 91195, de 2 de Setembro, com Redação
da Lei n.° 64I2003, de 23 de Agosto)
4.1.1. Maria José dos Santos Duarte. Artigo 372, Secção T. União Freguesias de Ninho do Açor e
Sobral do Campo

Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Maria José dos Santos Duarte,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 372, da secção 1 da união de freguesias de Ninho do Açor e
Sobral do Campo, a favor dos herdeiros Paula Cristina Gardete Barata e Ana Carlina Gardete Barata
assumindo o compromisso de que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do
regime legal dos loteamentos urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada
pelo Gabinete Jurídico (informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o
executivo municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 9 1/95, de 2 de
setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o
parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento
físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos
urbanos.
Ata n.° 26I2020, de 18 de Setembro
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4.1.2. Maria José dos Santos Duarte. Artigo 144, Secção 1. União Freguesias de Ninho doAçore
Sobral do Campo
Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Maria José dos Santos Duarte,
para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao
prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 144, da secção 1 da União das Freguesias de Ninho do Açor e
Sobral do Campo, a favor dos herdeiros António Manuel dos Santos Barata, Paula Cristina Gardete Barata
e Ana Canina Gardete Barata 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
resultaro parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, darparecerfavorável àemissãoda certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
Ponto 5— PATRIMÓNIO
5.1. Atribuição de Preço a Obras Literárias Patrocinadas pelo Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4424, de 09/09/2020, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preço para venda ao público às seguintes obras literárias patrocinadas pelo
Município: Aquia Caminho, de Manuel Barata, edição 2020, € 10,00; e 40 Mentes à Solta, de Luís Infante e
Outro, edição 2020, € 15,00.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea cc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o preço para venda ao público das seguintes obras literárias
patrocinadas pelo Município: Aqui a Caminho, de Manuel Barata, edição 2020, € 10,00; e 40 Mentes à Solta,
de Luís Infante e Outro, edição 2020, € 15,00.
5.2. Parque do Barrocal. Preçário de Merchandising
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4583, de 17/09/2020, da Unidade de Planeamento,
promoção e Desenvolvimento Económico, propondo a atribuição dos seguintes preços, a merchandising do
Ata n.° 2612020, de 18 de Setembro
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Parque do Barrocal, para venda ao público: Bloco de Notas B7, € 2,50; Guarda-Chuva, € li ,00; Caixa de
12 Lápis, € 2,50; Saco Tipo Mochila, € 4,00; Garrafa, € 8,50; Sweatshirt com Capuz, € 39,50; T-Shirt, €
14,00; Chapéu de Palha, € 2,50; Fita, € 6,50; Boné, € 7,50; Leque, € 5,50; Esferográfica, € 1,00; Íman, €
1,50; Lápis de Carvão, € 1 ,00; e Poncho e Saco, € 2,00.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
nos termos da alínea cc) do n.° ido artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os seguintes
preços, a merchandisíng do Parque do Barrocal, para venda ao público: Bloco de Notas Bf, € 2,50; GuardaChuva, € 11,00; Caixa de 12 Lápis, € 2,50; Saco Tipo Mochila, € 4,00; Garrafa, € 8,50; Sweatshirt com
Capuz, € 39,50; T-Shirt, € 14,00; Chapéu de Palha, € 2,50; Fita, € 6,50; Boné, € 7,50; Leque, € 5,50;
Esferográfica, € 1,00; Íman, € 1,50; Lápis de Carvão, € 1,00; e Poncho e Saco, € 2,00.
Ponto 6— CONTABILIDADE
25.a Alteração ao Orçamento e 24.a às Grandes Opções do PIanoI2O2O

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 25.a Alteração ao Orçamento e 24.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 697.500,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 7— RECURSOS HUMANOS
7.1. Coordenador Municipal de Proteção Civil

—

Estatuto Remuneratório

Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta sobre o estatuto remuneratório do Coordenador
Municipal de Proteção Civil, que se transcreve: “Considerando que: O disposto na Lei n.° 65/2007, de 12 de
novembro, alterada pelo Decreto-Lei n.° 14/2011, de 30 de novembro e pelo Decreto-Lei n.° 44/201 9, de 1
de abril, que define o enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal,
estabelece a organização dos serviços municipais de proteção civil e determina as competências do
Coordenador Municipal de Proteção Civil; Nos termos do artigo 14°-A da Lei n.° 65/2007, de 12 de
novembro, aditado pelo Decreto-Lei n.° 44/2019, de ide abril, é determinado que em cada município há um
Coordenador Municipal de Proteção Civil, que atua exclusivamente no âmbito territorial do respetivo
município; Ao Coordenador Municipal de Proteção Civil compete, entre outras funções, dirigir o Serviço
Municipal de Proteção Civil e acompanhar em permanência e apoiar as operações de socorro que ocorram
na área do concelho, em conformidade com o artigo 15°-A da Lei n.° 65/2007, de 12 de novembro, na
redação atual; O Coordenador Municipal de Proteção Civil depende, hierárquica e funcionalmente, do
presidente da câmara municipal, a quem compete a sua designação, em comissão de serviço, pelo período
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de três anos; A designação do Coordenador Municipal de Proteção Civil é feita de entre indivíduos, com ou
sem relação jurídica de emprego público, que possuam licenciatura e experiência funcional adequadas ao
exercício daquelas funções; Compete à Câmara Municipal, mediante proposta do Presidente da Câmara,
nos termos do n.° 5 do referido artigo 14°-A, deliberar sobre o estatuto remuneratório do Coordenador
Municipal de Proteção Civil, podendo equipará-lo, apenas para tal efeito, à remuneração de um dos cargos
dirigentes da respetiva Câmara Municipal. Proponho à Câmara Municipal que, nos termos do n.° 5 do já
referido artigo 14.°-A da Lei n.° 65/2007, de 12 de novembro, na redação atual, delibere sobre o estatuto
remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil, fixando a respetiva remuneração em 2.031,43
€, por equiparação, apenas para este efeito, ao cargo de direção intermédia de 3.° grau (6. posição
remuneratória da carreira de técnico superior), sem direito a despesas de representação. Castelo Branco,
14 de setembro 2020”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar o estatuto remuneratório do Coordenador Municipal de Proteção Civil, fixando a respetiva
remuneração em € 2.031,43, por equiparação, apenas para este efeito, ao cargo de direção intermédia de
3.° grau (6 posição remuneratória da carreira de técnico superior), sem direito a despesas de
representação, nos termos do n.° 5 do artigo 14°-A da lei n.° 65/2007, de 12 de novembro, na redação atual.
7.2. Mapa de Pessoal da Unidade de Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Económico.
Criação de Postos de Trabalho
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4504, de 15/09/2020, da Unidade de Planeamento,
Promoção e Desenvolvimento Económico, sobre a criação de postos de trabalho, com o seguinte texto:
“Considerando que: 1. No quadro das atribuições e competências da Unidade de Planeamento, Promoção
e Desenvolvimento Económico (UPDE), incumbe prosseguir as seguintes tarefas e funções: a. Apoiar a
conceção e implementação de políticas, estratégias de desenvolvimento da atratividade do concelho,
nomeadamente através da identificação e integração de recursos disponíveis numa lógica de produção de
valor económico e social; b. Recolher e analisar informação sobre a realidade económica do concelho que
permita a promoção de atividades económicas e divulgação de oportunidades de negócio; c. Assegurar a
articulação com associações, empresas municipais e outras entidades, na elaboração e gestão dos
protocolos e contratos programa, para garantir o cumprimento dos objetivos estabelecidos; d. Apoiar o
desenvolvimento de formas de colaboração e parcerias com entidades interessadas em propostas de
produção de valor económico para o Município; e. Estudar e propor mecanismos facilitadores para a atração
de investidores e empreendedores para o concelho; f. Acompanhar e informar sobre as iniciativas, estudos,
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e planos da União Europeia e da Administração Central que tenham incidência sobre o desenvolvimento
local e regional; g. Desenvolver os meios necessários à captação dos instrumentos financeiros da
Administração Central, da União Europeia e outros de aplicação às Autarquias Locais; h. Assegurar a
difusão de informação aos serviços municipais e entidades concelhias sobre programas nacionais e
comunitários; i. Elaborar candidaturas a fundos comunitários e gerir a execução física e financeira dos
projetos cofinanciados; j. Organizar e divulgar informação turística relativa ao Município; k. Promover
programas específicos de desenvolvimento da atratividade do concelho, integrados com o esforço de
promoção turística, valorizando os espaços, equipamentos disponíveis e património ambiental, histórico e
cultural, e atendendo a critérios de qualidade. 2. Para o efeito, encontram-se afetos à UPDE, no ano em
curso, 9 trabalhadores: 1 dirigente intermédio de 3.° grau (chefe da unidade), 2 técnicos superiores e 6
assistentes técnicos. No entanto, ainda existem 2 postos de trabalho vagos (1 de licenciatura em marketing
e outro de licenciatura em turismo), conforme quadro em anexo (anexo 1); 3. As funções relativas à
elaboração de candidaturas a fundos comunitários e outros, bem como a sua gestão física e financeira são
realizadas pelo dirigente da UPDE, não existindo mais recursos humanos para apoio nestas funções, pelo
que existe a necessidade de criação de 2 posto de trabalho: 1 da carreira de assistente operacional e outro
da carreira de técnico superior (licenciatura em zootecnia); 4. No Posto de Turismo existem 4 funcionários
—

1 da carreira de técnico superior e os restantes da carreira de Assistente Técnico. No entanto, e

considerando que um Assistente Técnico irá passar para Técnico Superior (licenciatura em turismo) e
passará a exercer funções na UPDE, também será necessário proceder á criação de 1 posto de trabalho da
carreira de Assistente Técnico; 5. A recente afetação do Parque do Barrocal à UPDE implica que se criem
6 postos de trabalho

—

1 da carreira de Técnico Superior e os restantes da carreira de Assistente

Operacional, para fazer face à entrada em funcionamento do parque, de modo a assegurar o seu correto e
bom funcionamento, com os critérios de inovação e qualidade que o mesmo implica; 6. Para o bom
desempenho do serviço e a prossecução dos objetivos da UPDE, verifica-se a necessidade de reforçar os
recursos humanos que a integram, por forma a dotá-la de técnicos capazes de dar resposta ao volume de
trabalho que é necessário desenvolver. Assim, face ao exposto, e para suprir as insuficiências verificadas,
solicita-se a criação dos seguintes postos de trabalho: 1 Posto de trabalho da carreira de Técnico Superior
(licenciatura em zootecnia) para apoio na gestão e implementação dos novos projetos do H2020, Turismo
de Portugal e candidaturas a prémios para a Autarquia. Este técnico superior irá substituir a técnica superior
Eng.a Rosa Bonacho, uma vez que a mesma solicitou a sua mobilidade para a Secção de Contratação
Pública da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos; 1 Posto de trabalho da carreira de
Assistente Operacional para a área das candidaturas a fundos comunitários: Centro 2020, PDR 2020 e
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INTERREG VA (apoio Pedro Moreira); 1 Posto de trabalho da carreira de Assistente Técnico para o Posto
de Turismo, para suprir a saída de um assistente técnico do Posto de Turismo para a UPDE, que irá dar
apoio à execução das iniciativas realizadas para a dinamização do turismo da Câmara Municipal; 1 Posto
de trabalho da carreira de Técnico Superior (licenciatura em marketing), para promover programas
específicos de desenvolvimento da atratividade do concelho, integrados com o esforço de promoção
turística, valorizando os espaços, equipamentos disponíveis e património ambiental, histórico e cultural;
apoiar a conceção e implementação de medidas e estratégias de desenvolvimento para a atratividade do
concelho; 1 Posto de trabalho da carreira de Técnico Superior (licenciatura em comunicação social) que
ficará responsável pela gestão do parque, identificar, planear e coordenar as atividades a realizar; 4 Postos
de trabalho da carreira de Assistente Operacional para fazer face ao funcionamento e logística do Parque
do Barrocal; 1 Posto de trabalho da carreira de Assistente Operacional para o Parque do Barrocal, para
proceder à limpeza do parque, poda e limpeza das árvores, arbustos e outros elementos que se encontrem
com necessidades de intervenção. Mais, informa-se que as funções a realizar por cada um dos novos postos
de trabalho se encontram descritas no quadro em anexo (anexo 2)”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
nos termos da alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.° do Anexo à Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, aprovar a
criação dos seguintes postos de trabalho no Mapa de Pessoal da Câmara Municipal, designadamente, para
integrarem a Unidade de Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Económico: 1 posto de trabalho da
carreira de técnico superior (licenciatura em zootecnia) para apoio na gestão e implementação dos novos
projetos do H2020, Turismo de Portugal e candidaturas a prémios para a autarquia. Este técnico superior
irá substituir a técnica superior Rosa Bonacho, uma vez que a mesma solicitou a sua mobilidade para a
Secção de Contratação Pública da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos; 1 posto de
trabalho da carreira de assistente operacional para a área das candidaturas a fundos comunitários: Centro
2020, PDR 2020 e INTERREG VA (apoio Pedro Moreira); 1 posto de trabalho da carreira de assistente
técnico para o Posto de Turismo, para suprir a saída de um assistente técnico do Posto de Turismo para a
UPDE, que irá dar apoio à execução das iniciativas realizadas para a dinamização do turismo da Câmara
Municipal; 1 posto de trabalho da carreira de técnico superior (licenciatura em marketing), para promover
programas específicos de desenvolvimento da atratividade do concelho, integrados com o esforço de
promoção turística, valorizando os espaços, equipamentos disponíveis e património ambiental, histórico e
cultural; apoiar a conceção e implementação de medidas e estratégias de desenvolvimento para a
atratividade do concelho; 1 posto de trabalho da carreira de técnico superior (licenciatura em comunicação
social) que ficará responsável pela gestão do parque, identificar, planear e coordenar as atividades a
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realizar; 4 postos de trabalho da carreira de assistente operacional para fazer face ao funcionamento e
logística do Parque do Barrocal; 1 posto de trabalho da carreira de assistente operacional para o Parque do
Barrocal, para proceder à limpeza do parque, poda e limpeza das árvores, arbustos e outros elementos que
se encontrem com necessidades de intervenção.
Mais deliberou, remeter a proposta à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da alínea o) do
n.° ido artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro
Ponto 8

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

8.1. Projeto de Regulamento do Programa de Apoio à Aquísição de Bicicletas no Município de
Castelo Branco (PAABi). Proposta de Aprovação do Projeto

Pelo Senhor Presidente foi presente, o Projeto de Regulamento do Programa de Apoio à Aquisição de
Bicicletas no Município de Castelo Branco (PAABí), com o seguinte texto: ‘Considerando, no seguimento da
deliberação da Câmara Municipal do dia 21 de agosto de 2020, que: O Município de Castelo Branco assume
como prioritário fomentar soluções de mobilidade ativa, que permitam reduzir a dependência do automóvel
em uso individual, promovendo o desenvolvimento de padrões de mobilidade mais sustentável, a melhoria
da qualidade do ar, a redução de ruído e do tráfego, melhorando, assim, a qualidade de vida e a saúde dos
cidadãos; O Município de Castelo Branco pretende apostar numa mobilidade mais sustentável, promovendo,
designadamente, as deslocações com recurso a bicicletas dentro da cidade, potenciando a utilização de
ciclovias e percursos cicláveis; A capacidade do transporte público se encontra condicionada, em resultado
da pandemia de Covid-i9, razão pela qual se espera um aumento significativo da percentagem de
utilizadores que vão procurar outros modos de transporte, designadamente em meio urbano; Perante as
novas condicionantes impostas pela retoma da atividade económica no contexto da pandemia de Covid-1 9,
urge encontrar novas soluções de mobilidade, de entre as quais o uso da bicicleta, enquanto modo de
transporte individual, seguro e sustentável; O Município de Castelo Branco pretende promover o uso da
bicicleta enquanto meio de transporte individual, tendo várias iniciativas em curso para a promoção da
utilização da bicicleta na cidade, nomeadamente: ti) a implementação de uma rede de ciclovias estruturante,
conectada e segura; (ii) a implementação de uma rede de parqueamento para bicicletas; O Município de
Castelo Branco pretende promover o uso da bicicleta no âmbito da mobilidade escolar em particular,
pretendendo desenvolver várias iniciativas para a promoção da utilização da bicicleta na cidade,
nomeadamente: (i) um programa de aprendizagem de condução de bicicleta para adultos e crianças em
idade escolar, (ii) um programa de promoção da bicicleta como meio de transporte de deslocação dos alunos
para a escola; Em cumprimento do disposto no artigo 98.° do Código do Procedimento Administrativo,
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aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, foi publicitado na página eletrónica do Município, o
início do procedimento conducente à preparação e aprovação do regulamento municipal, tendo decorrido o
prazo concedido sem que tenha havido constituição de interessados ou apresentação de contributos para a
elaboração do projeto do regulamento. Pretende-se: a) Criar um Programa que permitirá apoiar
financeiramente a aquisição de bicicletas novas, nas tipologias de bicicleta convencional, elétrica ou não,
bicicleta de carga com assistência elétrica, bicicleta adaptada, elétrica ou não, por parte de residentes ou
estudantes, adquiridas em lojas do concelho de Castelo Branco; b) Aprovar as respetivas regras de
funcionamento, nas quais se estabelecem os critérios de elegibilidade, quer de beneficiários, quer de
velocípedes, as regras procedimentais aplicáveis ao pedido e à atribuição do apoio criado, bem como as
regras de adesão dos estabelecimentos comerciais interessados em participar no Programa; c) Que os
estabelecimentos comerciais de venda de bicicletas com loja física no concelho de Castelo Branco possam
aderir ao Programa, passando a desempenhar um papel importante da divulgação do Programa em apreço,
garantindo, ainda, após a aquisição da bicicleta apoiada pelo Município de Castelo Branco, a disponibilidade
dos correspondentes serviços de manutenção e assistência técnica, Nestes termos, face às atribuições
municipais em matéria de promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações,
designadamente em matéria de transportes e ambiente, conforme as alíneas c) e k) do n.° 2 do artigo 23.°
do Anexo à Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, bem como o poder regulamentar conferido
às autarquias locais pelo artigo 241.0 da Constituição da República Portuguesa, propõe-se à Câmara
Municipal de Castelo Branco que delibere o seguinte: 1

—

Aprovar o projeto do Regulamento Municipal do

‘Programa de Apoio à Aquisição de Bicicleta no Município de Castelo Branco’ e respetivas regras de
funcionamento, no uso da competência que lhe está atribuida pelas alíneas k) e u) do n.° 1 do artigo 33°,
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro; 2

—

Submeter à Assembleia Municipal de Castelo Branco, proposta para a aprovação do referido regulamento,
por ser o órgão competente, nos termos da alínea g) do n.° 1 do artigo 25.° do Regime Jurídico das
Autarquias Locajs, aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro. Castelo Branco, 16 de setembro
2020”. Os documentos referentes à proposta de regulamento do programa de apoio à aquisição de bicicleta
no Município de Castelo Branco, Mobilidade

—

Castelo Branco+Ciclável, são dados como reproduzidos

ficando a fazer parte integrante desta ata identificados como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar o projeto do Regulamento Municipal do ‘Programa de Apoio à Aquisição de Bicicleta no Município
de Castelo Branco’ e respetivas regras de funcionamento, no uso da competência que lhe está atribuída
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pelas alíneas k) e u) do n.° 1 do artigo 33°, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
Mais deliberou, submeter a aprovação do regulamento à Assembleia Municipal, nos termos da alínea g) do
.01

do artigo 25.° do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.° 75/2013, 12setembro, para

posterior sujeição a consulta pública nos termos do artigo 101.0 do Código do Procedimento Administrativo.
8.2. Terras da Beira Baixa, EMISA Aprovação do Relatório e Contas a 30 de Junho de 2020 e
—

Conta Final da Liquidação e Proposta de Partilha
Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório e Contas a 30 de Junho de 2020 e Conta Final da
Liquidação e Proposta de Partilha, da Terras da Beira Baixa Sociedade Desenvolvimento Agro-Industrial
—

Castelo Branco, EM/SA, que se dão como reproduzidos ficando a fazer parte integrante desta ata
identificados como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório e Contas a 30 de Junho de 2020 e
Conta Final da Liquidação e Proposta de Partilha, da Terras da Beira Baixa Sociedade Desenvolvimento
—

Agro-Industrial Castelo Branco, EM/SA.
Mais deliberou, remeter os documentos para apreciação da Assembleia Municipal, nos termos do
estabelecido pela alínea y), do n.° 1, do artigo 35.° conjugada com a alínea c), do n.° 2 do artigo 25.°, da Lei
n.° 75/2013, de 12 de setembro.
8.3. Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal

—

Unidade de Planeamento, Promoção e

Desenvolvimento Económico (UPDE)
8.3.1. Parque do Barroca!. Afetação da Gestão do Parque à UPDE
Pelo Senhor Presidente, foi presente o Despacho do Senhor Presidente cujo texto, integralmente, se
transcreve: “Considerando que: 1. Conforme previsto no artigo 8.° do Regulamento da Estrutura Orgânica
Flexível da Câmara Municipal de Castelo Branco, são competências da UPDE

—

Unidade de Planeamento,

Promoção e Desenvolvimento Económico: Apoiar a conceção e implementação de políticas, estratégias de
desenvolvimento da atratividade do concelho, nomeadamente através da identificação e integração de
recursos disponíveis numa lógica de produção de valor económico e social; Promover programas
específicos de desenvolvimento da atratividade do concelho, integrados com o esforço de promoção
turística, valorizando os espaços, equipamentos disponíveis e património ambiental, histórico e cultural, e
atendendo a critérios de qualidade. 2. O Parque do Barrocal é um equipamento com elevado interesse
natural, dado os valores geológicos e paisagísticos presentes, com um grande potencial nas áreas da
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Educação, da Ciência, da Conservação da Natureza e da Bíodíversidade, mas também, e dada a sua
inserção na cidade, como espaço de recreio e lazer, sem esquecer a grande importância que terá para o
desenvolvimento do turismo da região e a consequente atração de visitantes/turistas. Assim, face ao
exposto, e pela competência que me é conferida pela alínea a) do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de
12 de setembro, determino que o Parque do Barrocal seja afeto à UPDE

Unidade de Planeamento,

—

Promoção e Desenvolvimento Económico. Castelo Branco, 14 de setembro de 2020”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
8.3.2. Cybercentro de Castelo Branco. Afetação de Gestão de Recursos Humanos à UPDE
Pelo Senhor Presidente, foi presente o Despacho do Senhor Presidente cujo texto, integralmente, se
transcreve: “Considerando que: 1. Conforme previsto no artigo 8.° do Regulamento da Estrutura Orgânica
Flexível da Câmara Municipal de Castelo Branco, são competências da UPDE

—

Unidade de Planeamento,

Promoção e Desenvolvimento Económico: Apoiar a conceção e implementação de políticas, estratégias de
desenvolvimento da atratividade do concelho, nomeadamente através da identificação e integração de
recursos disponíveis numa lógica de produção de valor económico e social; Promover programas
específicos de desenvolvimento da atratividade do concelho, integrados com o esforço de promoção
turística, valorizando os espaços, equipamentos disponíveis e património ambiental, histórico e cultural, e
atendendo a critérios de qualidade. 2. O Cybercentro é um espaço inovador, que tem vindo a dinamizar as
tecnologias de informação e comunicação, qualificando recursos humanos e facilitando produtos e serviços
tecnológicos, educativos e multimédia à sociedade. Assim, face ao exposto, e pela competência que me é
conferida pela alínea a) do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, determino que o
edifício do Cybercentro passe a ficar afeto à UPDE

—

Unidade de Planeamento, Promoção e

Desenvolvimento Económico, bem como seja transitado o respetivo pessoal. Maís, determino que o
respetivo pessoal a ele afeto transite para o mapa de pessoal da UPDE

—

Unidade de Planeamento,

Promoção e Desenvolvimento Económico. Castelo Branco, 14 de setembro de 2020”.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 9— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 17 de setembro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 36.939.353,53
€4.789,89

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

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

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

E não havendo mais assuntos a tratar, pel

enhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas e

30 minutos, da qual se lavrou a presente ata ue vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a ecr ariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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