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

Aos dezasseis dias do mês de outubro 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 Carlos Lista Semedo: “Muito bom dia Senhor Presidente. Bom dia
a todos as Senhoras Vereadoras e Vereadores. Bom dia também aos Técnicos da Câmara Municipal de
Castelo Branco. Bom dia Comunicação Social, neste caso, José Júlio. Os três temas que me trazem aqui
estão relacionados com atividades que consideramos de maior importância no domínio da cultura. A primeira
foi o lançamento do livro de Guilherme Ganança, A Fábrica

—

Audácia ou Crime. Este livro reveste-se de

uma importância capital para aquilo que é o nosso património histórico recente, pois todo ele versa sobre o
ato de criação de uma unidade fabril de extrema importância para a região e, também, pelo facto de ser uma
unidade fabril com uma longevidade extremamente assinalável estamos a falar de quase trinta anos. Essa
—

apresentação foi feita num contexto que me parece muito importante, porque foi num contexto de valorização
da zona da antiga Metalúrgica

—

portanto, há aqui uma ligação do património industrial extremamente

importante. Foi feita ao ar livre, obviamente com todos os cuidados em relação a medidas sanitárias e esta
gestão do espaço em si, faz a ligação com a matriz daquilo que aconteceu nos anos oitenta. A questão do

tempo é também extremamente importante porque esta unidade, como eu já referi, ela constitui-se, ao longo
dos anos, como o motor de emprego, de economia e de capacidade de gerar um valor acrescentado para a
região extremamente importante. O lançamento do livro contou com a presença de três ex-Presidentes do
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Município, o que me parece que também demonstra e reforça o caráter dos vários momentos que aquela
unidade fabril acabou por ter: César Vila Franca, Joaquim Morão e Luís Correia e, obviamente, o atual
Presidente da Câmara também esteve presente, reforçando a força e o valor desta unidade e do livro em si.

É um livro editado com o apoio do Município, o que demonstra aquilo que tem sido a política de adição na
valorização, não só dos nossos autores

—

Guilherme Ganança é um autor albicastrense

—,

mas também o

facto de haver nos vários domínios... Neste caso é um livro de ficção, mas que tem um conjunto de
interpretações históricas extremamente importantes acerca daquilo que foi aquele ato inaugural da criação
da fábrica. O segundo tema que me traz aqui é uma iniciativa que decorreu faz exatamente hoje oito dias:
Caminho de Santiago

—

Construir um Itinerário de Sucesso na Beira Baixa. O Caminho de Santiago foi

marcado, recentemente, na nossa região. Faz parte da chamada Via Lusitana e é um caminho que começa
lá em baixo no Algarve e vai subindo até entroncar com o caminho que vem da zona de Salamanca. Este
caminho passa no nosso concelho com duas etapas, chamemos-lhe assim... Uma etapa que começa em
Amarelos e vai até Castelo Branco e depois uma outra de Castelo Branco até Soalheira, já no concelho do
Fundão, e reuniu três entidades muito importantes: o lurismo do Centro neste momento o Turismo de
Portugal, através do Turismo do Centro, tem um papel fundamental na certificação do caminho; a Federação
—

Portuguesa do Caminho de Santiago; e, também, a Via Lusitana. A Via Lusitana é aquela que se relaciona
muito diretamente com o nosso caminho, chamado Interior Nascente. Houve imensa partilha de histórias de
diversos autores, em zonas onde o caminho já está perfeitamente sedimentado e a intensão deste encontro
era, sobretudo, apelar para o reconhecimento daquilo que é o património cultural que está subjacente a este
caminho e depois, a interdependência concelhia... Daí a intensão do Município de estimular a participação
de todos os concelhos, desde Vila Velha de Ródão até Belmonte. Foram convidados todos os Presidentes
da Câmara, todos os Presidentes de Juntas de Freguesia destas autarquias, para reforçar a importância
desta interdependência. O facto de nós valorizarmos as nossas etapas do caminho será sempre dependente
da valorização das outras etapas, por isso chamava a valorização do Itinerário da Beira Baixa. Depois,
também, os efeitos que, normalmente, a passagem dos peregrinos tem, a posteriori, no domínio do turismo,
porque muitos dos peregrinos que fazem peregrinação nos Caminhos de Santiago acabam por regressar a
esses locais e acabam por fazê-lo de uma outra forma que não através do Caminho de Santiago. Tudo isto
com um pano de fundo: 2021 vai ser o ano jacobeu, um ano de, previsivelmente, muitas passagens de
peregrinos pelos Caminhos de Santiago. Termino com a referência à inauguração que tivemos, no sábado
passado, da exposição de Cristina Rodrigues, Travessia.

É

uma exposição que desde logo valoriza uma

artista que, desde há alguns anos, decidiu viver e ter o seu atelier em Castelo Branco.

É esta componente

que eu gostaria de focar em primeiro lugar: é uma artista que vive na nossa cidade, o seu atelier localiza-se
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aqui e é uma forma de reforçar, dígamos assim, a nossa ligação com uma artista que tem carreira
internacional, como sabem, Relembrar que Cristina Rodrigues... E estão aqui dois aspetos dessa
memória. Estes dois painéis que se encontram aqui no Salão Nobre são de Cristina Rodrigues... Assinalar
.

que a ligação de Cristina Rodrigues com a nossa cidade é também através, desde 2017, dos altares da
Catedral de Manchester que foram, naquela altura, inaugurados a partir da produção em Bordado de Castelo
Branco

—

aliás, foram as bordadeiras do atelier de Bordados de Castelo Branco que produziram esses

bordados que se encontram neste momento na catedral. Esta dimensão de memória, de lembrar, que
Cristina Rodrigues tem esta ligação à cidade e não é de agora. Depois, esta exposição, Travessia, ela esteve
apenas em Madrid e, a primeira vez que se apresenta em Portugal, é em Castelo Branco, no Centro de
Cultura Contemporânea. Qual é o tema de Travessia...? Esta exposição versa sobre a emigração. A
emigração é qualquer coisa que nos diz bastante, está registada na nossa matriz, em termos daquilo que é
o passado da nossa região e, a partir de um conjunto de entrevistas que a artista fez a emigrantes na cidade
de Madrid, ela acaba por mostrar qual é o ponto de vista artístico do fenómeno de estar no outro sítio, no
outro lugar. É um tema que nos parece perfeitamente atual e esta exposição reforça-o com muita qualidade.
Termino apenas por referir que, para além desta temática, há também uma tónica muito importante em
Travessia da Cristina Rodrigues que é questão da igualdade de género: é o ponto de vista da mulher, é um
ponto de vista dentro da sensibilidade da mulher que está em causa e, se visitarem a exposição, vão com
certeza verificar esse fio condutor. Não apenas porque ela é uma mulher, mas sim porque ela, em muitas
das entrevistas, procurou captar qual é o ponto de vista da mulher neste ato de mudança de lugar, mudança,
no fim de contas, em parte, de identidade. E é aquilo que me trazia, estes três pequenos comentários. Muito
obrigado pelo vosso tempo.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Muito bom dia. Ex.mo Senhor Presidente do
Município. Ex.mos Senhores Vereadores. Uma saudação também muito particular ao Dr. Alveirinho e ao
Senhor Eng. Resende e ao Paulo, Funcionários desta Câmara. Um cumprimento, também, a toda a
Comunicação Social presente que também é extensivo ao nosso concidadão Luís Barroso. Eu hoje trago
comigo um tema que merece uma particular preocupação da minha parte e que me parece, ao suscitá-lo,
também será acompanhado por parte de muitos dos nossos concidadãos. O tema tem dois tópicos, eu já lá
irei, e trata-se da questão de, aparentemente, o Executivo socialista viver numa ‘bolha comunicacional’, e
eu passo a explicar, O primeiro tópico prende-se com o ex-Presidente da Câmara, o Dr. Luís Correia, e com
uma assessoria que foi contratada, em termos de comunicação, por parte de uma pessoa sobejamente
conhecida neste meio: Luís Bernardo. Esta trata-se, sem dúvida, de uma história que é repleta de
coincidências, eu irei dar nota disso, e, também, é repleta de incidências. É uma história que seria pessoal
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e sem qualquer tipo de interesse público e político, se não se desse o caso deste Município ter assinado um
contrato com a empresa de Luís Bernardo no dia vinte sete de agosto de dois mil e vinte. Repito: seria uma
história da exclusiva responsabilidade do próprio, e que deixou de o ser, e passa a ter uma dimensão pública,
a partir do momento em que é assinado este contrato com o dinheiro de todos nós. No dia dezanove de
junho... Eu chamo a particular atenção para um conjunto de datas que vou dar, porque são muito
relevantes... Eu, no dia dezanove de junho, numa reunião pública, questionei o ex-Presidente da Câmara
relativamente a este assunto, fazendo-lhe um conjunto de perguntas sendo que uma ou outra até eram de
retórica, porque eu até sabia a resposta... Nessa circunstância, acho que vale a pena relembrar que eu
perguntei se, de facto, era verdade ou não, que Luís Bernardo iria ser contratado e, a questão que para mim
era mais relevante, era quem é que iria pagar a conta. Como é do conhecimento público, eu fiz quatro
perguntas e nenhuma delas teve qualquer tipo de resposta. A partir daqui, passado muito pouco tempo,
menos de dez dias, faz-se luz sobre Castelo Branco e Castelo Branco passa a ser notícia a nível nacional,
desta vez, não pelas piores razões, mas focada sempre numa só pessoa e sempre sobre uma determinada
perspetiva. No dia vinte e seis do mesmo mês, é dada uma entrevista no Expresso On-Line, onde o Dr. Luís
Correia espraia um conjunto de ideias e, pasme-se, nessa mesma entrevista não há qualquer tipo de
pergunta de caráter inconveniente eu diria que é o tipo de entrevista que qualquer político gostaria de ter.
—

No dia vinte e um de julho, no Jornali, faz-se capa de um artigo onde se fala nos antigos socráticos preparam
assalto ao poder’... Esta notícia do Jornal i é uma notícia particularmente depreciativa para um conjunto de
figuras da maior relevância socialista de Castelo Branco, à qual associam a minha própria pessoa o Carlos
—

Almeida passa, também, a ter uma dimensão nacional em que conspira com os antigos socráticos.
Obviamente, continua a ser uma notícia simpática para qualquer político, na ótica do ex-Presidente da
Câmara. No dia vinte e três de agosto, há um artigo de opinião, publicado no Jornal Público, da autoria do
ex-Presidente da Câmara o Dr. Luís Correia... Pois bem, passados meia dúzia de dias, no dia vinte e sete
do oito, então, chega a conta: quarenta e sete mil euros mais IVA. Mas a história não termina aqui, porque
no dia um de outubro de dois mil e vinte

—

e esta questão é da maior relevância

—,

a Revista Sábado faz

uma pequena investigação em torno desta mesma história, a que dá o título ‘O Contrato Herdado’... É
assumido, por parte da empresa do Dr. Luís Bernardo, que de facto trabalham para o ex-Presidente da
Câmara, Dr. Luís Correia... Mais é dito, que até as questões poderiam ser remetidas para o próprio e-mali
da empresa. Curiosamente, meia hora depois, a mesma pessoa ‘dá o dito por não dito’ e diz que, de facto,
tudo não se trata mais do que de um ‘dito’ lapso. Eu diria que são muitas coincidências para que tudo isto
seja apenas fruto da minha imaginação. Senhor Presidente da Câmara, eu tenho, relativamente a este
assunto, duas perguntas. A Primeira pergunta é: Senhor Presidente, o que é que nos tem a dizer sobre este
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contrato herdado...? E a segunda é: onde é que estão as prioridades deste Município e as preocupações
das pessoas que vivem neste concelho...? Ainda, relativamente à ‘bolha comunicacional’ do atual Executivo
socialista há também aqui um segundo tópico que tem a ver com o espaço de, em menos de um mês, este
Município ter assinado três contratos que, se associarmos os valores mais IVA, eles totalizam quase cem
mil euros... Passo a referir: no dia vinte seis de agosto é adjudicado um estudo no valor de dezasseis mil e
cem euros, que é de análise do impacto das redes sociais do Município de Castelo Branco; um dia depois,
no dia vinte sete, o referido contrato do desenvolvimento de um plano estratégico pós-Covid; e no dia onze
de setembro, um plano de comunicação, a nível nacional, para a captação de lojistas e criação e animação
de montras virtuais no valor de dezoito mil euros. Insisto: o Executivo socialista, aparentemente, vive numa
‘bolha comunicacional’ e, aparentemente, está alheado das dificuldades dos albicastrenses. A pergunta
impõe-se: quais são, de facto, as prioridades...? Serão as pessoas...? Não existe um gabinete comunicação
neste Município...? Não existe uma empresa de prestação de serviços, também a nível da comunicação...?
A mim parece-me que as pessoas que neste momento se debatem, no nosso concelho, com dificuldades
muito significativas e, está bom de ver, infelizmente, a quem circular pela nossa cidade, que há um conjunto
de artérias principais, onde, infelizmente, os estabelecimento comerciais vão fechando, eu penso que este
—

permitam-me a expressão e com o devido respeito

—

‘esbanjar de dinheiro’, em termos comunicacionais,

choca quem no dia-a-dia enfrenta dificuldades para pagar as contas mais elementares. O PSD, com isto,
reitera aquilo que vem dizendo desde março: entre outras medidas, era fundamental que o Município pudesse
operacionalizar um fundo financeiro de apoio ao tecido empresarial e ao pequeno comércio. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Cumprimentar o Senhor
Presidente. Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Comunicação
Social. Caro Concidadão. Antes de passar, propriamente, para a intervenção que tenho preparada, eu
gostaria de colocar ao Senhor Vereador Carlos Almeida algumas questões. Primeira questão: quando refere
uma entrevista que qualquer político gostaria de ter, eu gostava de perguntar-lhe se é assim que se revê

—

se era uma entrevista que o Senhor Vereador Carlos Almeida gostaria de ter. Segunda questão: quando o
Senhor Vereador diz que ‘chega a conta, gostaria que me confirmasse se está a afirmar que, o contrato
relativamente ao ‘desenvolvimento de um plano estratégico integrado e global de comunicação pós-Covid’,
é ‘chegar a conta’ de uma entrevista. Terceira questão: gostaria também de lhe perguntar se quando falamos
num plano de comunicação a nível nacional de ‘captação de lojistas e criação do programa de animação
para montra virtual, dedicado ao comércio do concelho de Castelo Branco’, estamos a falar de uma iniciativa
pós-Covid para o comércio local, se considera que um plano de comunicação é estritamente essencial nesta
atividade, ou se acha que se podia colocar de parte. Muito obrigada.”
Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Senhores Funcionários da Autarquia. Senhores Jornalistas. Nosso Concidadão Luís
Barroso. Eu também queria falar um pouco sobre este tema que foi levantado pelo meu colega, o Senhor
Vereador Carlos Almeida indo até um bocadinho ao encontro das questões da Senhora Vereadora Cláudia
—

Domingues e fazer algumas questões relacionados com isto. Falando no pós-Covid... Parece que o Covid
—

chegou agora, mas, já estamos a falar do pós-Covid... Mas eu queria começar a falar sobre um assunto que
foi publicado recentemente, que tem a ver com as insolvências das empresas a nível nacional. Infelizmente,
reparamos que o nosso distrito está num patamar à frente de todos os outros distritos, nesse sentido. Eu fiz
uma pesquisa ao nível do apoio empresarial do nosso Município e estive a consultar o site da nossa Câmara
ao nível de apoios do tecido empresarial e aquilo que encontro são as medidas que foram lançadas em
março e em abril. Por isso, levantam-se aqui, realmente, várias questões. Quando se fala aqui em ‘plano
estratégico pós-Covid’, quando se gasta aqui quase cerca de cento e cinquenta mil euros em comunicação
social, quando temos um gabinete de comunicação social, quando temos uma prestação de serviços de
comunicação social e chegamos à conclusão que todas as medidas que estão no site da Câmara, são as
mesmas que foram colocadas em março e em abril. Não houve aqui uma única atualização nesse síte.
Pergunto eu, e não acredito que isso tenha acontecido: a Câmara não fez nada desde essa data até hoje?
Não acredito, porque eu tenho aqui o documento e o que eu vejo é: a isenção para as esplanadas, até final
de dois mil e vinte; e isenção de pagamento de rendas para os estabelecimentos comerciais, dois meses,
para o mês de maio e junho. Esta é a parte que ajuda o tecido empresarial em Castelo Branco...? Não
encontro aqui mais nenhuma medida. Será que o nosso Município não apoiou o tecido empresarial, noutras
medidas...? Será que o Gabinete de Comunicação Social desta autarquia não consegue atualizar este site,
com alguma regularidade...? Pergunto eu: será que andamos aqui com planos estratégicos pós-Covid,
quando estamos neste momento a atravessar o grande impacto da Covid, que começou agora,
infelizmente...? Realmente levantam-se aqui várias questões... Acho que há aqui várias situações que
deviam ser explicadas, não só a nós, mas a todos os municípios deste concelho, porque há aqui muito
dinheiro, há aqui muitos apoios dados, mas para o tecido empresarial, realmente, não se vê aqui medidas
concretas ou, pelo menos, não são divulgadas nos sítios corretos. Por isso, também deixo estas questões
porque estamos aqui a falar sempre em notícias atrás de notícias... As notícias que são publicadas são
aquelas que realmente interessam... Ainda na última Assembleia Municipal, assisti a uma deputada
municipal a fazer uso da palavra para dar nota de todas as notícias abonatórias da cidade, mas também era
interessante falar destas... Estas são as menos positivas... Porque também não interessam... Mas era bom
explicá-las... Menos do que falar nelas era explicar porquê... Mas isso não interessa explicar... E, realmente,
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há aqui muita coisa que não se consegue compreender: são valores muito, muito, muito elevados e não se
consegue compreender o porquê do gasto destas verbas, nomeadamente, quando se pede um fundo de
apoio ao tecido empresarial... Veem-se muitas dificuldades, principalmente, ao nível da hotelaria que está
—

a passar graves dificuldades

—

e das pequenas e micro empresas... Se realmente há essas ajudas, então

que publiquem e que expliquem aquilo que realmente estão a fazer. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Comunicação Social. Caro Concidadão.
Não obstante as questões que já coloquei ao Senhor Vereador Carlos Almeida, gostava de tecer duas ou
três considerações. Quer o Senhor Vereador Carlos Almeida, quer o Senhor Vereador Hugo Lopes, falam
num ‘gabinete de comunicação’ e numa ‘prestação de serviços de comunicação’

—

penso que foi o referido

pelos Senhores Vereadores. Eu gostava de saber a que ‘prestação de serviços’ é que se referem... Porque
isto já foi referido numa outra reunião de Câmara e eu fiquei exatamente com a mesma dúvida. O Senhor
Vereador Hugo Lopes volta a falar aqui na proposta de um ‘fundo’... Já referimos, numa Assembleia
Municipal, que não é suficiente criar um título e dizer: cria-se um fundo de apoio às empresas. É preciso
definir quais são os critérios, qual é a tipologia das empresas para as quais está direcionado, se vamos
apoiar aquelas que não estiveram em Iay-off, mas cuja perda de faturação ainda se encontra entre vinte e
quarenta por cento... Qual é o caminho...? Não se montam castelos no ar e, como eu tive oportunidade de
dizer ao Senhor Vereador Hugo Lopes, já numa outra reunião de Câmara, que estava a ser desenvolvido
um plano de ação para a recuperação económica de Castelo Branco no contexto pós-Covid. Por quê, pós
Covid

—

referindo-me a uma das afirmações que acabaram de proferir...? Pós-Covid porque, quando estas

iniciativas arrancam, tínhamos saído da primeira grande fase do boom do Covid. Portanto, estamos a falar
em junho. Isto não se faz, não temos resultados, em dois ou três dias... Isto leva tudo um certo tempo. E,
nesta altura, imediatamente a seguir em junho, a seguir ao mês de maio
—

—,

iniciou-se este plano de ação,

que eu tive oportunidade de já de referir, para a recuperação económica de Castelo Branco, no contexto
pós-Covid. É isto que está a ser feito, estamos já numa fase de apresentação e de trabalho, já foram
auscultadas várias empresas, já foram aplicados os inquéritos e, nesta fase, estamos na fase de definição
das medidas efetivas de aplicação junto do tecido económico. Isto, como eu já referi, não são castelo no ar,
é um processo concertado, trabalhado e que terá os seus resultados e, nesse momento, então, estaremos
em condições de lhe dar a conhecer as efetivas medidas para esta questão económica. Muito obrigada.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Senhor Presidente. Senhora Vereadora.
Senhores Vereadores. Técnicos da Câmara Municipal. Senhores Jornalistas. Caro Luís Barroso. Em
primeiro lugar, hoje, quero falar da segurança e, a seguir, do investimento ligado à requalificação urbana.
Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro
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Mas, antes disso, eu quero dizer ao Senhor Vereador Hugo Lopes, que falou da isenção das esplanadas e
da isenção de pagamento de rendas para os estabelecimentos comerciais, mas esqueceu-se de referir que
ajudámos, apoiámos as famílias e as empresas no valor de quatrocentos e trinta mil euros, isentamos
durante dois meses as tarifas, a fatura, da água. Não foram só as medidas das esplanadas e das rendas, o
que já é bom, mas esta foi deveras importante para também apoiar, nesta fase, as famílias e as empresas.
Posto isto, todos sabemos que o concelho de Castelo Branco é seguro. Nós não temos crime violento,
segundo dizem as entidades policiais do nosso concelho, do nosso distrito. Podemos dizer que temos um
concelho seguro. Mas, a Câmara de Castelo Branco quis dar mais segurança aos seus munícipes e
acabámos de inaugurar um quartel da Guarda Nacional Republicana, nos Cebolais de Cima, que era um
ensejo que a população, há muito, tinha

—

não falando em dois quarteis que, anteriormente, também

reconstruímos e em que também investimos. Como todos sabem, a segurança é um indicador de qualidade
de vida. Se nos sentirmos seguros nós fixamos pessoas e até criamos, de certo modo, vontades de pessoas
que vêm do exterior

—

porque aqui se sentem seguras. Outro tema é a requalificação urbana. Quando os

Senhores Vereadores do PSD dizem que ‘estamos muito preocupados com a comunicação’... Claro que
sim...! É uma preocupação nossa, de facto... ‘Comunicar’, para o bem dos nossos munícipes, para as
famílias, para as empresas, para todos os habitantes do concelho. Mas nós não nos ficamos por aí... Além
de investirmos fortemente, como o nosso colega Vereador Carlos Semedo referiu, na cultura para todos as
camadas sociais, para todos os gostos... Já referimos aqui várias vezes, temos uma agenda cultural ímpar,
que faz inveja, entre aspas, a muitos a nível nacional. Temos grandes investimentos uns que acabaram há
um mês ou dois, outros que estão a decorrer, mas é neste contexto que eu refiro que o Município de Castelo
Branco investe em todas as vertentes que lhes dizem respeito e substitui-se, muitas vezes, ao poder central
—

para relembrar, foi o hospital, duas escolas e, agora, como acabei de referir, foi o quartel da GNR. Portanto,

estamos sempre prontos para colaborar com outras entidades públicas porque sabemos que, também, se
fizermos estes investimentos trazemos qualidade de vida às pessoas. Mas, eu faço questão de referir todos
os investimentos, não só em Castelo Branco a requalificação urbana
—

—,

mas também nas freguesias. Nós

não esquecemos as freguesias. Queremos dar qualidade de vida a todos os munícipes deste concelho. Se
me permitem, eu vou elencar todos os investimentos que estão a ser feitos na cidade e nas freguesias.
Acabámos há pouco tempo uma grande obra no Valongo e outra em Cebolais de Cima. Neste momento
temos: Malpica do Tejo, Monforte da Beira, Vilares de Cima, Vilares de Baixo, Pereiros, Mendares reparem
—

que nós vamos a povoações, até mais pequenas, como Pereiros e Mendares

—,

Lardosa, Alcains, Sobral do

Campo, Ninho do Açor, Póvoa de Rio de Moinhos, Martim Branco, Carapalha e Faria de Vasconcelos. Há
aqui um conjunto de investimentos que importa sublinhar, porque é assim que nós, também, fixamos as
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pessoas, as empresas, porque lhes oferecemos ‘bem-estar’. Mas, todo este investimento, só é possível
porque o executivo socialista tem gerido bem os fundos financeiros que são uma alavanca para todos estes
investimentos, senão, não seria possível. Se, de facto, ‘entrássemos numa de esbanjamento’, permitam-me
que diga assim, é evidente que tudo isto não era possível. E fazemos questão de continuar com os nossos
investimentos nas mais diversas áreas. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente, Jorge Carrega Pio: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras
Vereadoras. Senhores Vereadores. Senhores Diretores de Departamento. Senhor Funcionário da Câmara.
Senhores Jornalistas. Caro Concidadão Luís Barroso. Eu trago aqui duas questões. A primeira é relacionada
com a área da mobilidade. A Câmara Municipal levou a cabo um conjunto de iniciativas para aludir à questão
da mobilidade e à Semana Europeia da Mobilidade, nomeadamente, no dia vinte e dois de setembro, no Dia
Europeu Sem Carros, sob o tema da Emissões Zero, Mobilidade Para Todos. Foi um dia com muitas
dinâmicas, com iniciativas relacionadas com o condicionamento de trânsito, com o estacionamento, com a
sensibilização para outros modos de transporte... Efetivamente, este é um tema que se insere muito na
estratégia desenvolvida pelo Município mais sustentável. Dentro destas dinâmicas, também, envolvemos o
parceiro da Associação de Ciclismo da Beira Interior que também criou aqui um conjunto de iniciativas e de
atividades para sensibilizar o uso da bicicleta. Claramente, esta iniciativa não surge do nada. Surge num
contexto que a Câmara Municipal tem desenvolvido na área da mobilidade e transportes, num conjunto de
trabalhos, de ações em que, basicamente, eu destacaria aqui duas ações: uma tem a ver com a promoção
do transporte público, em que se está a trabalhar para uma melhoria do serviço público de transportes já
—

está no terreno neste momento, uma rede de transportes que assegura mais comunicações na cidade e nas
freguesias; estamos agora a dar os primeiros passos na área do transporte flexível onde entra a lógica do
‘transporte a pedido’ e que se enquadra muito nos territórios de baixa densidade

—

nesse sentido,

recentemente, tivemos uma candidatura aprovada no Fundo de Transportes qua vai permitir melhorar em
muito os sistemas de informação em tempo real e a informação ao público. Este, projeto que já está em fase
de concretização e vai, de certa forma, concretizar-se com a criação de uma app e de um site onde as
pessoas, nos meios urbanos, por exemplo, podem acompanhar os autocarros em tempo real e perceber
quantos minutos é que falta para o autocarro... Ou, do ponto de vista de back office, permite à Camara
Municipal estar mais apercebida da forma como o serviço é prestado, do ponto de vista de eventuais atrasos
que os autocarros possam ter e, nesse aspeto a Câmara Municipal poder ter uma ação mais pertinente
naquilo que é o acompanhamento junto dos operadores. Destacaria ainda um outro eixo que tem a ver com
a promoção de uso de meios suaves de transporte, neste caso, bicicletas, onde destacaria três vetores. Um,
penso que já é algo muito visível na nossa cidade que é a construção das ciclovias em muitas artérias.
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Penso que é, claramente, um conjunto de obras que vai mudar muito aquilo que é o padrão de mobilidade
da cidade. Mas, entendemos que isto só por si não é suficiente e é por isso que estamos, neste momento,
a finalizar esperemos que, a partir de janeiro, já se possam fazer as candidaturas ao Programa de Apoio
—

—

à Aquisição de Bicicletas, que é algo que temos vindo a falar, nos últimos tempos. Complementar também
a isto o facto
—

—

penso que ficámos em primeiro lugar, também, numa candidatura ao Fundo de Transportes

que tem a ver com a questão do reforço de docas’ de estacionamento de bicicletas, porque entendemos

que as coisas têm de estar aliadas umas às outras, ou seja: não basta a obra, é preciso depois criar
dinâmicas, neste caso, de apoio à promoção do uso da bicicleta, não só do ponto de vista financeiro, mas
também já temos um protocolo que está a ser estabelecido com a Federação Portuguesa de Ciclismo para
promovermos, junto das escolas, o uso da bicicleta. Neste aspeto, acho que era importante sublinhar aquilo
que tem sido feito pelo Município numa lógica de uma Castelo Branco mais sustentável, mais saudável e
com melhor qualidade de vida. Não posso estar alheio às questões que já hoje foram aqui colocados e, uma
vez que falámos aqui de ‘bolhas’, não posso deixar de sublinhar a ‘bolha’ da retórica e da demagogia que,
por vezes, vem aqui. Estar aqui a criar uma lógica da teoria do esbanjamento no Município, que apresenta
uma situação financeira, como aquela que tem apresentado, e com a capacidade que tem de investimento,
parece-me, manifestamente, inapropriado. Aliás... Pensar que a questão ‘Covid’ não traz consequências
para as nossas vidas e para o tecido empresarial da região, é não conhecer a realidade e, fazer crer que
esta questão ‘Covid’ parece que só se passa em Castelo Branco, também, é estar alheado da realidade.
Portanto, se me permitem, também gostaria de dizer duas ou três coisas. Não podemos estar a dizer que
queremos criar um ‘fundo’, quando, parece-me, que nem sequer as empresas foram auscultadas, quando
se diz isso... Ou, como a minha colega já afirmou, não se dizem os critérios e em que forma é que este tipo
de ‘fundo’ poderia complementar com os apoios governamentais que já existem... Ou nunca referir um valor
—

também é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão: como é que se fala num fundo sem valores.

O Município tem feito um conjunto de iniciativas, nesta conjuntura ‘Covid’. Desde março que as temos
desenvolvido, muitas na esfera de ação direta da Câmara Municipal e, como tal, foram dinamizadas... Nem
vou falar aqui do esforço financeiro do Município nos apoios à Unidade Local de Saúde (ULS), aos
agrupamentos de escolas, às freguesias e outros tipos de aquisição de equipamentos e de materiais para
dar resposta a todas as necessidades das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)... Mas,
quando se fala aqui de, por exemplo, do problema da hotelaria... Claro que esse é um problema aqui, é um
problema no país, é um problema de mundo e o Município, apesar de não ter ainda esse plano que estamos
a pensar porque estas coisas têm de ser pensadas
—

—

não apoiamos diretamente empresas, mas estamos

a apoiá-las indiretamente, como é óbvio: quando abrimos uma piscina, os equipamentos culturais... Se isso
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não é dinamizar o turismo e criar condições para que as empresas possam continuar o negócio, então não
percebo muito bem o que é que se passa. Mesmo a intervenção da minha colega, a Senhora Vereadora
Maria José Batista: quando a Câmara Municipal apresenta um volume de obras desta dimensão, isso é
dinheiro que está a ser injetado na economia local, que é incontornável no efeito positivo na criação e na
manutenção de postos de trabalho com consequências ao nível do consumo e, se tem consequências ao
nível do consumo, obviamente também tem consequências no comércio, Portanto, esta é uma forma de ver
as coisas. Não podem vir com ‘teorias do esbanjamento’ em que parece que, tudo o que a Câmara faz e
gasta dinheiro, é inapropriado... Essa não é uma verdade. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Senhor Presidente. Se me permite, queria
só dar duas ou três notas muito rápidas, para não estar a ocupar muito mais tempo. A primeira está
relacionada com a cultura. Não sei se percebi muito bem o que é que a Senhora Vereadora Maria José
quis dizer, mas acho que, tanto eu como o meu colega Vereador Carlos Almeida, sempre estivemos ao
lado da cultura, pelo menos, em todas as reuniões que tivemos aqui de Executivo, sempre nos associamos
a todas as iniciativas que foram desenvolvidas pelo Município. Em relação a esse tema, era a única coisa
que queria dizer. Em relação aqui à 5arte que referiu da medida relacionada com os cinquenta por éento de
desconto nas taxas fixas da água, desafio a Senhora Vereadora que nos diga, efetivamente, qual é que foi
o valor de desconto que houve nas faturas das famílias. Eu vi algumas faturas, inclusive a minha, e
podemos falar muito dos valores que, efetivamente, estavam nas faturas mensais... Obviamente, não
estou a falar de mim em concreto, mas, para algumas famílias, se calhar o impacto foi mínimo. Em
relação ao ‘fundo’ e ao plano estratégico, todos nós sabemos os timings e os critérios que isto envolve e
não estou a por isto em causa. Mas ao longo do desenvolvimento deste plano

—

e recordo-me,

perfeitamente, que a Senhora Vereadora Cláudia Domingues já tinha falado que estavam a desenvolver
este plano

—‘

no decorrer deste tempo as insolvências vão acontecendo... É verdade que há esta

preocupação enorme com os critérios, mas eu não vejo esta preocupação com critérios e regulamentos
quando é para atribuição de subsídios, por exemplo. Não vejo... O Município não tem um regulamento
para a atribuição de subsídios, mas para a atribuição de um fundo pata ajudar o tecido empresarial já
existem estes critérios, estes cuidados todos, ouvir as empresas... Aqui já têm que haver os critérios e
os cuidados todos... Pata ajudar as associações do concelho, aqui já não é necessário haver um
regulamento. Não sei, há aqui uma disparidade com isto... Volto a dizer: sei perfeitamente os timings que
leva à criação de um plano de estratégia... Percebo. Agora... É preciso ter aqui algum cuidado, porque há
muita empresa que está a passar muito mal e com este tempo há muita insolvência que vai acontecer.
Obrigado.”
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Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Baptista: “Mais uma vez, Senhor Presidente.
Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Senhores Diretores. Caro Funcionário da Autarquia. Senhora
Jornalista. Senhores Jornalistas. Caro Munícipe Luis Barroso. Eu queria perguntar ao Senhor Vereador
Hugo topes: quando diz que os valores foram pouco significativos neste apoio dos cinquenta por cento às
famílias e às empresas, qual é o critério que o Senhor Vereador utilizaria se lhe surgisse esta questão...?

É

evidente que teve que haver um critério: os tais cinquenta por cento das tarifas...! Se é um critério, ele tem
de ser rigoroso. Bem sei que uma família ou outra poderia ter sentido que o valor era baixo. Mas houve um
critério e é assim que, de facto, nós conseguimos gêrir esta questão. A água é um bem de primeira
necessidade e eu já referi que foram, no seu global, quatrocentos e trinta mil euros. Eu queria perguntar:
sabe quantos clientes, consumidores, nós temos entre famílias e empresas...? Eu digo-lhe: são trinta e sete
mil. Isto é um valor que flutua mensalmente, mas é um valor médio de trinta e sete mil. Com o critério, foi o
valor que deu: nem mais, nem menos. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Mais uma vez, muito bom dia. Então,
correspondendo aquilo que foi o repto, de alguma forma, lançado pelas intervenções da Senhora Vereadora
Cláudia Domingues e do Senhor Vice-Presidente Jorge Pio, permitam-me que eu também faça aqui uma
pequenina nota prévia e depois retome a questão de fundo. Relativamente à questão da nota prévia, e
porque de facto foi lançado aqui o desafio por parte da Senhora Vereadora Cláudia Domingues, eu gostaria
de restringir-me, exclusivamente, aos factos... E os factos dizem-me que, se houve uma aposta da parte do
Município, de um tempo a esta parte, foi no ‘reforço do Gabinete de Comunicação’. E, quando essa questão
foi aqui colocada, curiosamente, eu não tenho memória dos Vereadores... Aliás, quando é no reforço do
Mapa de Pessoal, os Vereadores do PSD, por princípio, não tomam nenhuma posição contrária àquilo que
é o sentido do Executivo socialista... Não temos tomado, salvo uma exceção, se a memória não me atraiçoa,
que foi, no que diz respeito, ao Gabinete de Comunicação, que nós, na altura, votámos contra porque:
fizemos um conjunto de perguntas, achámos que as perguntas que fizemos não foram suficientemente
esclarecidas e, naquela circunstância, quando foi do ‘reforço de pessoal’, votámos contra. Mas isto é
incontornável: houve, de facto, um reforço do Gabinete de Comunicação. Segundo aspeto: a questão da
‘prestação de serviços’... Ela existe. E existe a vários níveis.

É

indelicado da minha parte, fazer alusão a

nomes. Mas olhe, eu recordo apenas, que há uma prestação continuada de serviços por parte da pessoa
com quem o Município contratualizou o serviço datado de onze de setembro de dois mil e vinte. Portanto,
no que diz respeito a este assunto, são questões de ordem factual. A questão de fundo é aquela que mais
importa... E, se me permitem, eu vou, necessariamente, também agora distender-me um bocadinho. Eu
acho que todos nós temos a perfeita consciência, que estamos a viver uma situação verdadeiramente
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singular, sem paralelo, não é na história de Castelo Branco: é na história da humanidade. Eventualmente,
quando nós olhamos para a nossa história, podemos encontrar algum paralelo no século catorze, quando
da Peste Negra e, eventualmente, na Febre Espanhola. Sendo que quer num caso, quer no outro, nunca se
tratou de uma pandemia à escala mundial... Isto, para dar conta do seguinte: nós, de facto, sabemos quando
é que isto se iniciou em março
—

—,

mas não sabemos, de todo, infelizmente, quando é que vai terminar. Isto

tem depois um transporte, um transfere, para a nossa realidade e, em particular, para o nosso país e,
também, para o nosso território. Neste momento estamos a ser confrontados com um orçamento de Estado
que traz um déficit significativo, que ninguém põe em causa... Estamos a ser confrontados com um problema
da nossa dívida pública que ninguém questiona neste momento, porque há-que socorrer aqueles que, neste
momento, se encontram mais vulneráveis. E isto tem uma tradução, depois, muito prática, no nosso país e
também no nosso território, no nosso concelho, na nossa cidade, que se prende com o quê...? Prende-se
com uma dificuldade como provavelmente nunca terá acontecido ao nível do nosso tecido empresarial... E,
as evidências são cada vez mais notórias, de dia para dia... Insisto: vale a pena percorrer duas ou três
artérias da nossa cidade e nós damo-nos conta disso. Por outro lado, também tem uma tradução,
infelizmente, no número de desempregados que, cada vez, é mais elevado. Nesta circunstância, aquilo que
até há muito pouco tempo era claramente uma argumento, uma vantagem do Executivo socialista, ao qual
os Vereadores do PSD nunca levantaram nenhuma objeção, pelo contrário, acompanharam sempre isso
como uma vantagem, como mérito de alguém, que era, de facto, o Município ter uma condição financeira
sólida, a partir do momento a que estamos a assistir e a pouca sensibilidade, aparentemente, que existe da
parte do Município para com o tecido empresarial, aquilo que era uma vantagem até ontem, passa-se a
tornar um incómodo, que é a situação financeira do Município. Daí que as explicações que, eventualmente,
tenham que ser dadas, não têm que ser dadas ao Carlos Almeida nem ao Hugo Lopes... Elas, quanto muito,
terão que ser dadas aos Vereadores, porque os Vereadores do PSD também representam, legitimamente e
democraticamente, um conjunto da população do concelho de Castelo Branco... E mais... Nós, de facto,
não fizemos nenhuma auscultação formal do tecido empresarial, mas falámos com muitas pessoas,
acreditem. E, se trazemos cá este tema é porque suscita muita preocupação junto de muitas pessoas. Eu
também estou convicto que vocês, seguramente, com o tipo de relação que têm, também estarão,
seguramente, informados relativamente aquelas que são as dificuldades do quotidiano dos nossos
empresários, dos nossos pequenos e médios comerciantes. Para finalizar, a minha intervenção, dar conta
do seguinte: eu tenho muita dificuldade em aceitar este tipo de argumentação que é ‘então e os critérios
para o fundo financeiro, então e o montante...?’ Quer dizer, convive-se tranquilamente com este facto: desde
dois mil e dezassete, que eu tenho aqui funções de Vereador, o Município já atribuiu catorze milhões de
Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro

Página 13127

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
euros, aproximadamente, em subsídios, sem qualquer tipo de critério e o Executivo socialista convive com
isto de forma completamente tranquila... Mas, simultaneamente: levantam objeções, questionam o PSD,
colocam todo o problema junto dos Vereadores do PSD... Por que diabo... Não dizemos um número para o
fundo financeiro se é um milhão, se é um milhão e meio, se é três milhões
—

—,

nem tampouco nos chegamos

à frente com um critério que seja. Muito obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: “Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Comunicação Social. Caro Concidadão.
Aproveito, também, este momento para fazer aqui um balanço daquela que foi, no passado dia vinte sete
de setembro, a comemoração do Dia Mundial do Turismo. Esta data foi assinalada com a possibilidade de
visita aos nossos espaços museológicos, espaços culturais, de forma gratuita, com uma iniciativa
interessante: um passaporte que o Município criou e que, depois de visitar um conjunto de três museus,
especificamente neste dia, poderiam tendo o passaporte carimbado em três destes equipamentos culturais
—

—

dirigir-se ao Posto de Turismo e teria direito a uma lembrança do Município, Isto veio incrementar a

dinâmica de visitas dos museus. Houve cerca de cem pessoas que se dirigiram ao Posto de Turismo com o

passaporte carimbado com visita a três equipamentos. Esta foi uma iniciativa que consideramos muito
positiva e, atendendo ao impacto efetivamente positivo, vamos reforçar aquilo que já existia que era: no
primeiro domingo de manhã de cada mês, a possibilidade de serem visitados, gratuitamente, os nossos
espaços museológicos. Portanto, vamos reforçar esta iniciativa com a iniciativa Portas Abertas Museus, em
que o passaporte estará disponível para ser preenchido, agora de uma forma ao longo do tempo
primeiro domingo de cada mês durante o período da manhã

—

—

no

e com a mesma dinâmica. Relativamente

também a outro assunto que eu queria aqui partilhar convosco... Tem a ver que no passado fim-de-semana
o Município levou a cabo o evento Patas & Patudos. Um evento que reuniu, no Parque da Cidade, dezassete
1

expositores, clínicas veterinárias, associações que estão ligadas desde a comida, até ao bem-estar animal
—

—,

lojas que vendem equipamentos ou prestadores de serviços direcionados aos animais. Decorreu durante

dois dias em total segurança, mantendo todo o distanciamento. Passaram pelo evento cerca de duas mil e
quinhentas pessoas

—

sempre com um número muito reduzido de pessoas no seu interior, o que justificou

algum período de espera para entrar no espaço. Houve filas de acesso ao espaço para controlo do número
de pessoas, simultaneamente, dentro do recinto e, além das pessoas, entraram quatrocentos patudos,
portanto, quatrocentos animais entraram neste evento. Foi um evento positivo, um evento a repetir, que
mostra, também, o bom trabalho que tem sido levado a cabo no âmbito do centro de recolha animal, pelo
Município de Castelo Branco. Postos estes dois assuntos, só vou tecer aqui mais uma consideração sobre
os temas anteriores e dizer ao Senhor Vereador Carlos Almeida, que nós não fizemos só uma auscultação
Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro
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informal do tecido empresarial. Nós fizemos uma auscultação formal do tecido empresarial. Foram
contactadas várias empresas e, obviamente, não são só os Senhores Vereadores do PSD que estão
preocupados com o tecido empresarial... Nós estamos muito atentos e muito preocupados com o tecido
empresarial, como não podia deixar de ser. O que estamos é a fazer de forma concertada, de forma
progressiva, uma estratégia que possa dar resposta às reais necessidades do tecido empresarial. Não é
áquilo que nós achamos que as empresas possam precisar, é aquilo que, efetivamente, as empresas
precisam. Em jeito de resumo, deixem-me dizer-vos que têm aqui um Executivo preocupado em fazer o
nome de Castelo Branco chegar mais longe, em atrair turistas e bem receber os que nos visitam, porque
temos equipamentos de excelência. Para ajudar a nossa economia, nós precisamos aqui de pessoas que
comprem e que possam induzir um efeito de arrastamento na nossa economia. Ao levar a cabo uma política
de atração de pessoas e investimento, como estamos a fazer, estamos também a contribuir para isso
mesmo, estamos também a tentar que mais pessoas venham morar para Castelo Branco, que mais pessoas
venham trabalhar para Castelo Branco e que mais pessoas possam investir em Castelo Branco. Esta é
também uma estratégia concertada com a atração de turistas para este território e os Senhores Vereadores
sabem muito bem que a comunicação é a forma que existe de fazer chegar mais longe o nome de Castelo
Branco e os equipamentos de excelência que aqui temos... Nomeadamente, nesta fase em que vivemos
atualmente, a comunicação ganhou uma prioridade que há um ano atrás não tinha... Neste momento tem,
porque é através dela que nós conseguimos manter a dinâmica de Castelo Branco. Portanto, consideramos
importante fazer chegar e vamos continuar a ‘comunicar’ o nome de Castelo Branco e, desenganem-se, os
que pensam com base numa política rasteirinha e negativa, vendo sempre o lado menos positivo das
situações, que vão impedir que trabalhemos com o afinco e dedicação que temos feito em prol dos
albicastrenses e da projeção do nome de Castelo Branco lá fora. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Presidente José Augusto Alves: “Eu quero referir aqui algumas situações,
algumas delas focadas hoje nesta reunião do Executivo, no período antes da ordem do dia. Quero fazer
aqui, em jeito de conclusão, em relação à intervenção do Senhor Vereador Carlos Semedo, referente à
apresentação do livro, no ex-espaço da Metalúrgica. Conseguimos estar presentes quatro Presidentes de
Câmara, onde me incluo, numa cerimónia simples, mas que teve algumas recordatórias do tempo desde a
construção da Cablesa até aos dias de hoje da Aptiv. O livro de Guilherme Ganança, que é um livro de
ficção, mas com aspetos bem referenciados em termos da realidade. Depois também refere os Caminho de
Santiago

—

Construir um Itinerário de Sucesso na Beira Baixa, em que Castelo Branco está associado. Nós

queremos estar presentes. Temos que nos afirmar, e muitas das intervenções foram nesse sentido, como
um poio centralizador de muitas atividades e Castelo Branco tem que estar associado a isso. Quero dizerAta n.° 2812020, de 16 de Outubro
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vos que Castelo Branco tem feito muito por isso, tem hoje infraestruturas de excelência, tem hoje qualidade
de vida, tem hoje coisas extraordinárias que são referenciais para o país e até em termos de região. Não
nos podemos esquecer do empenhamento de muitos em torno do 1031 que, quer queiramos quer não, vai
potenciar ainda mais Castelo Branco. De certeza absoluta, sem querer fazer futurologia, vai potenciar mais
Castelo Branco do que outras regiões do nosso país, porque Castelo Branco tem uma grandeza
extraordinária que vai de certeza ser potenciada por empresários, por empreendedores, pelas pessoas que
estão ansiosas por essa construção. E a ligação à Europa através do lC3l e através deste polo centralizador
de Castelo Branco é, de certeza absoluta, uma grande iniciativa que todos nós ambicionamos. Referir,
também, a exposição de Cristina Rodrigues, que como eu costumo dizer, já é de Castelo Branco...
Evidentemente, que não é natural de Castelo Branco... Mas eu refiro sempre isso, porque a artista Cristina
Rodrigues nos tem presenteado com valores da sua obra

—

nesta sala estão dois elementos dela própria

—

e Travessia, com esta simbiose entre a emigração e a igualdade de género foi bem patente na exposição
que ela própria fez, associada ao ícone da cidade, que é o Bordado de Castelo Branco, e a Cristina
Rodrigues tem-no divulgado: está em Manchester (internacionalmente), está em todas as casas que podem
ter um elemento ë’m Bordado de Castelo Banco. Senhor Vereador Carlos Almeida. ‘Bolhas’... Muita gente
falou em ‘bolhas’. Há termos que eu não gosto de utilizar
segregadores

—,

—

há termos que são desintegradores e até

mas isso sou eu. Às vezes, considero, poderei estar errado, outras vezes poderei estar

certo... Todos nós erramos... Mas estar... Como o Senhor Vereador Hugo Lopes referiu: ‘Gabinete de
Comunicação Social’... Eu quero retirar aqui algumas ilações. Em primeiro lugar: em dois mil e dezanove,
se bem me lembro, veio à reunião do Executivo, a abertura de lugares, na área da comunicação, para o
Gabinete de Apoio... Sabem quantos concursos abrimos para esses lugares, até este momento...? Zero.
De uma vez por todas, nunca mais questionem a Câmara Municipal sobre a existência de um ‘Gabinete de
Comunicação’... Não existe ‘Gabinete de Comunicação’ na Câmara Municipal de Castelo Branco. O que
existe é um Gabinete de Apoio à Presidência que tem elementos de comunicação que, por sua vez, não
estão ocupados, porque não foi aberto nenhum concurso nesse sentido. E tenho aqui o Dr. Alveirinho que,
de certeza absoluta, me confirma isto que eu acabe de dizer, como Diretor do Departamento de
Administração Geral da Câmara Municipal de Castelo Branco. Depois, ‘comunicação’ é uma coisa,
‘comunicação social’ é outra. Temos aqui três elementos... A quem eu já saudei no início, mas quero reiterar
a minha saudação a eles... Eles são ‘comunicação social’, todos sabemos isso. ‘Comunicação’ é uma coisa
muito mais vasta. Todos, às vezes de uma forma até acutilante, têm feito várias observações sobre o tipo
de ‘comunicação’ que a Câmara Municipal às vezes tem, às vezes, até por circuitos tão pouco envolventes
da comunidade, de uma forma geral e não de uma forma em particular... Eu diria: então agora temos
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necessidade de ter qualquer coisas relativa a esta parte e agora já nos criticam...? Quer dizer... Por não
termos ou por não termos de uma forma assertiva, a divulgação, a informação, a comunicação, como se
costuma dizer, nós ‘levamos’... Agora que temos necessidade de ter algo sobre isto, ‘levamos’ também...
De uma vez por todas... Parece ‘O Velho, o Rapaz e o Burro’... Não vale a pena estarmos aqui com mais
observações sobre isto, com mais abanares e cabeça, eu próprio também abano a cabeça, todos nós
abanamos a cabeça nas reuniões do Executivo. Aliás, qualquer dia fazemos aqui um concurso de ‘abanar
a cabeça’, não de ‘abanar o capacete’... Ora bem, eu quero dizer-vos, de uma forma muito objetiva que eu
não sei quais são as atividades das pessoas da Câmara Municipal, ou aquelas que passaram pela Câmara
Municipal, sejam presidentes, funcionários, longe de mim saber... Estaríamos mal se eu quisesse saber
isso, ou que tivesse necessidade disso...! As pessoas são autónomas, são particulares, têm a sua
capacidade individual de agir, de reagir...! Mais... Quando se faz um procedimento de concurso... Para
quem sabe alguma coisa de contratação pública... E eu já ando nestas coisas há mais de quarenta anos...
Dr. Alveirinho, estou quase a apanhá-lo... Portanto, dizer-vos que estas coisas nascem lá muito atrás, tem
uma progressão e, agora que estamos numa fase de Covid... Nós temos uma crise no país, uma crise no
mundo, provocada por esta pandemia. Todos nós estamos, penso eu, em uníssono de que temos que fazer
algo sobre isto. A situação de Castelo Branco, é uma situação de que estávamos com números pouco
significativos e, de um momento para outro, disparamos... A Câmara Municipal tem acompanhado isto com
as estruturas da Saúde, da Proteção Civil, da Educação, da Segurança Social, das Forças de Segurança,
diariamente. E, quando é necessário, fazemo-lo presencialmente, seja sábado, seja domingo, estamos cá
1

vinte e quatro sobre vinte e quatro horas... Sabem a minha capacidade para fazer isso... Agora, uma cosia
é certa: não temos que estar todos preocupados...? Não temos que colher ensinamentos para o futuro...?
Senão, as nossas gerações vindouras não nos vão perdoar... É isso que tem sido feito. Enganem-se aqueles
que às vezes fazem suposições de, utilizando o termo, ‘bolha’... Não é nada disso. Estamos a fazer o nosso
trabalho. A Câmara Municipal faz o seu trabalho com transparência, com clareza, ‘só não erra quem não
trabalha’ é um ditado muito antigo. Evidentemente, se calhar, a pandemia no mundo também é reflexo de
—

algumas coisas que não fizemos bem, mas também, como se costuma dizer, ‘não podemos atirar a toalha
ao chão’, temos que dar a volta a isto e é isso que nós estamos a fazer. Precisamos indicadores. E, quando
às vezes empregamos a palavra ‘comunicação’ nos procedimentos, as pessoas que estão menos atentas
e penso que não esse o caso dos Senhores Vereadores, com toda a franqueza

—

—

veem a palavra e dizem

‘lá está mais uma coisa de ‘comunicação’... Muitas vezes são pessoas que não têm grandes competências
na área e que têm alguma dificuldade em ver as coisas, ou então têm alguma facilidade em ver a
maledicência... Mas isso são outras conversas que não têm interesse, hoje, para aqui. Eu penso que as
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perguntas que colocaram foram se estamos preocupados com as pessoas... E não houvéramos de estar
preocupados com as pessoas...? É a nossa preocupação diária, sistemática, senão, então, não estávamos
aqui...! Não estamos cá pelas pessoas, não estamos cá para fazer algo pelas pessoas, para melhorar a sua
qualidade de vida, pata reagir, quando estas situações acontecem...? E se conseguirmos, por antecipação,
por previsão, atuar, evidentemente que é isso que fazemos... Não nos podemos esquecer dos apoios que
a Câmara Municipal fez... Alguns foram aqui falados, mas, por acaso, houve um que não foi referido... Nós
apoiamos a ULS

—

foi aqui falado; apoiamos as freguesias

—

foi aqui falado; apoiamos as P55

—

foi aqui

falado; apoiamos, com testes sorológicos, uma comunidade extraordinária, com um número significativo...
Mas, ainda, apoiamos as escolas, os alunos das escolas que por acaso não foi aqui falado
—

em números

—,

significativos... Entregámos às escolas, computadores, no final do ano letivo e ainda têm à sua disposição
esse equipamento. As pessoas agradeceram, evidentemente, mas a Câmara Municipal tinha que fazer
alguma coisa e fez... Não está a apoiar as escolas...? Apoiamos, no que diz respeito à redução das tarifas
da água, como referiu a Senhora Vereadora Maria José Baptista... Às vezes, quando se fala em fundos
eu não quero utilizar nenhum termo, com toda a franqueza, mas eles aqui já foram falados

—,

—

quando nos

preparamos para anunciar um fundo de socorro de apoio, a uma determinada atividade ou uma determinada
área, então não tem que haver critérios, não tem que haver métodos, orientações, objetivos, uma finalidade,
não tem que haver um valor...? Tem que haver, senão é uma coisa, desculpem o termo, pela ‘rama’...!
Temos que ser específicos naquilo que queremos, senão não vale a pena...! A Senhora Vereadora Maria
José Baptista falou aqui, ainda, nas iníraestruturas. Nós estamos a investir nas freguesias e na cidade num
valor, que me recorde, seguramente superior a cinco milhões e quinhentos mil euros... É significativo...!
Não é apoio...? Isto é apoio às pessoas, à sua qualidade de vida, à atratividade das empresas, a quem nos
visita, ao turismo. A Senhora Vereadora Cláudia Domingues falou no dia do turismo, no Patas & Patudos,
iniciativas extraordinárias que tiveram a aceitação das pessoas. Nós tanto apoiamos as pessoas, como
também apoiamos os animais e a Patas & Patudos foi mais uma iniciativa. Apoiamos o Instituto Politécnico
de Castelo Branco, área do saber... Os equipamentos que têm estão à disposição da comunidade, em
parceria... É assim que as coisas se fazem, em pleno diálogo. O Senhor Vice-Presidente Jorge Pio falou na
mobilidade. Vejam a intervenção que nós fizemos ali na Rua de Santa Maria. Eu estive lá esta semana e as
pessoas agradeceram aquela iniciativa algumas eu nem as conheço. O Serviço Público de Transportes, o
—

Serviço a Pedido, que é uma iniciativa da Câmara. A situação das pessoas acompanharem os atrasos dos
autocarros, por terem aquela aplicação que lhes permite organizar a sua vida... Não é apoio às pessoas, à
comunidade...? Eu penso que ‘apoio’ é aquilo que nós estamos a fazer... ‘Apoio’ às pessoas é aquilo que é
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forçoso fazermos.,. ‘Apoio’ é aquilo que nós devemos fazer... E era isto que eu queria dizer-vos de uma
forma geral, sem estar aqui com mais conversa, até porque temos que continuar a 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 ATAS

Pelo Senhor Presidente foram presentes as atas ordinárias do dia 18 de setembro de 2020 (Ata n.° 26)
e do dia 2 de outubro de 2020 (Ata n.° 27) que, postas a votação, foram aprovadas, por unanimidade, nos
termos do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Ponto 2— TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL

Neste ponto, o Senhor Vereador Carlos Lista Semedo saiu da reunião.
2.1. Transferências Correntes (alíneas o) ou u) do n.° 1 do artigo 33.° da tem.0 75/2013, de 12 de setembro)

2.1.1. Conservatório Regional de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir a quantia
de€ 5.860,81,ao Conservatório Regional de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado comparticipar
a aquisição de tens suplementares de combate ao surto de Covid-19 que garantam a higienização e a
segurança das pessoas, no âmbito das medidas de contingência determinadas pela Direção-Geral de Saúde
e pelo Ministério da Educação.
2.1.2. Casa do Benfica em Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de€ 3.000,00, à Casa do Benfica em Castelo Branco, como apoio financeiro destinado à organização do V
Fishing Chailenge Cidade de Castelo Branco, a realizar na Barragem da Talagueira, em Castelo Branco,
nos dias 28 e 29 de novembro de 2020.
2.1.3. Instituto Politécnico de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir a quantia
de €500,00, para o Instituto Politécnico de Castelo Branco, correspondente ao prémio de mérito patrocinado
anualmente pela Câmara Municipal de Castelo Branco, a ser atribuído ao melhor aluno licenciado pela
Escola Superior de Educação, no ano letivo 2019/2020, a ser entregue durante a cerimónia das
comemorações do 40.° aniversário do IPCB.
Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro
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2.1.4. Associação Granja Park
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de€ 1.500,00, à Associação Granja Park, como apoio financeiro destinado à organização da primeira prova
do campeonato de Teqball, na cidade de Castelo Branco.
2.1.5. Associação Cultural, Desportiva e Recreativa dos Funcionários do Estabelecimento
Prisional de Castelo Branco (Retificação da deliberação tomada sob Ponto 3.2.1., da ordem
de trabalhos da reunião de dia 0810512020)
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a
deliberação tomada sob Ponto 3.2.1. Associação Cultural, Desportiva e Recreativa dos Funcionários do
Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, da ordem de trabalhos da reunião de dia 08/05/2020. Retificase a natureza do subsídio, que passa de capital para corrente, sendo que a deliberação passa a ter a
seguinte resolução: “Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
atribuir o subsídio de € 11.080,00, à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa dos Funcionários do
Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, destinado a comparticipar o desenvolvimento das suas
atividades durante o ano de 2020, retificando a deliberação datada de 08/05/2020”.

2.2. Transferências de Capital (alínea o) do n.° 1 do artigo 33.°da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
2.2.1. Conservatório Regional de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir a quantia
de € 3.881,78, ao Conservatório Regional de Castelo Branco, destinado comparticipar a aquisição de
equipamentos, no âmbito das medidas de contingência determinadas pela Direção-Geral de Saúde e pelo
Ministério da Educação, para o combate ao surto de Covid-1 9, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.2. Associação Cultural e Recreativa As Palmeiras
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 5.331 ,25, à Associação Cultural e Recreativa As Palmeiras, como apoio financeiro destinado à
adaptação e aquisição de equipamentos para o bar e para o salão de ensaios da Filarmónica Cidade de
Castelo Branco, nos termos de protocolo a celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Ata n.° 28I2020, de 16 de Outubro
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2.2.3. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lardosa
2.2.3.1. Requalificação da Igreja de São Joaquim e Santa Ana em Vale da Torre
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 16.826,40, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lardosa, destinado a comparticipar as obras
de requalificação da Igreja de São Joaquim e Santa Ana, em Vale da Torre, nos termos de protocolo a
celebrar.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
2.2.3.2. Requalificação da Igreja Matriz de Lardosa
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio
de € 55.669,80, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lardosa, destinado a comparticipar as obras
de requalificação da Igreja Matriz, em Lardosa, 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 3— OBRAS MUNICIPAIS
Requalificação e Valorização Ambiental do Barrocal. Prorrogação do Prazo da Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 5084, de 14/10/2020 da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada
referência CP E 197/2016

—

Construção, Melhoramentos e Conservação de Parques, Jardins e Outros

Espaços Ajardinados no Município: Requaiifícação e Valorização Ambiental do Barrocal. Da informação
consta o seguinte texto: “No âmbito da realização dos trabalhos da empreitada em epígrafe e no âmbito da
execução do contrato de Trabalhos a Mais, assinado a 28/09/2020, vêm estes serviços apresentar as
seguintes considerações: 1. No dia 11 de julho de 2020, o Parque do Barrocal foi atingido por um incêndio,
cuja origem ainda se encontra em investigação, e que danificou um troço do passadiço em madeira; 2. A 17
de julho de 2020, a Divisão de Obras, Equipamentos e lnfraestruturas solicitou autorização ao executivo
para a reposição dos elementos destruídos no incêndio tendo em conta a sua importância para o
funcionamento do Parque, que se perspetivava abrir ao público num período próximo do fim de Julho,
através de um procedimento de trabalhos—a—mais; 3. Nessa altura, o prazo previsto para a execução dos
referidos trabalhos terminaria a 21 de agosto, tendo-se considerado que esse tempo seria suficiente para a

Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro

Página 21127

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
conclusão dos trabalhos da empreitada (que se encontrava praticamente terminada) e ainda dos trabalhos
a mais; 4. No entanto, apesar da informação referida no ponto 2 ter sido aprovada a 27 de julho de 2020,
pelo órgão executivo, o contrato apenas foi assinado a 28 de setembro de 2020 (cerca de 2 meses depois);
5. Neste espaço de tempo a fiscalização considerou ser adequado aguardar pela decisão superior de efetiva
assinatura deste contrato para assim poder, juntamente com a adjudicatário, avaliar as condições para a
reorganização dos trabalhos. Assim, e tendo em conta o anteriormente exposto, vêm estes serviços solicitar
autorização para a prorrogação do prazo da empreitada, até ao dia 6 de Novembro de 2020 (77 dias), data
em que será possível finalizar os trabalhos de execução dos passadiços ardidos no âmbito do novo contrato
de trabalhos a mais e aplicar alguns elementos que foram proposítadamente deixados para o final da
empreitada evitando danos por vandalismo”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada
referência CP E 19 7/2016

—

Construção, Melhoramentos e Conservação de Parques, Jardins e Outros

Espaços Ajardinados no Município: Requalificação e Valorização Ambíental do Barroca!, pelo período de

setenta e sete dias, até ao dia 6 de novembro de 2020, data em que será possível finalizar os trabalhos de
execução dos passadiços ardidos no âmbito do novo contrato de trabalhos a mais e aplicar alguns elementos
que foram propositadamente deixados para o final da empreitada evitando danos por vandalismo. A
prorrogação do prazo é autorizada a título gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer encargos
pata o dono de obra, presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços ou
quaisquer outros ónus, derivados da prorrogação de prazo.
Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
4.1. Certidões de Com propriedade (Artigo 54.° da Lei n.° 91195, de 2 de Setembro, com Redação da
Lei n.° 64I2003, de 23 de Agosto)
4.1.1. Cláudia Paulo. Artigo 129, Secção IC. União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo
Pelo Senhor Presidente, foi presente um requerimento apresentado por Cláudia Paulo, solicitadora, para
emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de compropriedade, em relação ao prédio
rústico inscrito na matriz sob o artigo 129, da secção 1C, freguesia da União de freguesias de Cebolais de
Cima e Retaxo, a favor de João Pedro Morgado Milheiro e Luís Miguel Tejana Mesquita Nunes, 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.° 91/95, de 2 de setembro, na redação
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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 parecerfavorável àemissãoda certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
4.1.2. Cláudia Paulo. Artigo 305, Secção IA. União das Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo
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 305, da secção lA, freguesia da União de freguesias de Cebolais
de Cima e Retaxo, a favor de João Pedro Morgado Milheiro e Luís Miguel Tejana Mesquita Nunes,
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 parecerfavorável àemissãoda 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.
Neste ponto, o Senhor Vereador Carlos Lista Semedo regressou à reunião.
4.2. LE-EDI 216/2018. Tomás Almeida Garrett de Oliveira Ramos. Declaração de Caducidade do
Processo de Licenciamento de Obras de Edificação
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 216/2018, de 13/11/2018, requerido por Tomás Almeida Garrett de Oliveira Ramos, para proceder a
obra de edificação nova, em Herdade dos Cancelos Ponte do Rio Ponsul, em Castelo Branco. Na listagem
—

do roteiro do processo, processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 22/09/2020, os
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serviços propuseram a declaração de caducidade do licenciamento, considerando estarem cumpridos os
formalismos legais.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência LE-EDI 216/2018, de 13/11/2018, requerido por Tomás Almeida
Garrett de Oliveira Ramos, para proceder a obra de edificação nova, em Herdade dos Cancelos

—

Ponte do

Rio Ponsul, em Castelo Branco.
4.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Setembro de 2020

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4899, de 02/10/2020, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês setembro de 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— PATRIMÓNIO
5.1. Atribuição de Preço a Obra Literária Patrocinada pelo Município

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 4865, de 01/10/2020, da Biblioteca Municipal,
propondo a atribuição de preço para venda ao público à seguinte obra literária patrocinada pelo Município:
Os Lusíadas, de Virgílio Dias, 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 da obra literária patrocinada pelo

Município, Os Lusíadas, de Virgílio Dias, edição 2020, € 15,00.
5.2. Fundação Cargaleiro. Proposta de Celebração de Contrato de Comodato para Cedência de
Edifício Municipal na Rua Vaz Preto

Pelo Senhor Presidente foi presente o ofício referência 20.006, de 29/09/2020, da Fundação Manuel
Cargaleiro requerendo a celebração de um contrato de comodato para o usufruto do edifício Municipal
situado na Rua Vaz Preto, n.° 26, em Castelo Branco, para a instalação de obra de cerâmica pertencente
ao espólio da fundação.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de um contrato de comodato para
o usufruto do edifício Municipal situado na Rua Vaz Preto, n.° 26, em Castelo Branco, para a instalação de
obra de cerâmica pertencente ao espólio da fundação.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
o contrato de comodato.
Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro
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5.3. Beiracastelo Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. Castelo Branco. Aquisição
—

Graciosa de Parcela de Terreno
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 10, de 30/09/2020, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, registada com o n.° l 4966, de 08/10/2020, no programa de gestão documental MyDoc,
sobre a cedência de uma parcela de terreno ao Município, por Beiracastelo

—

Sociedade de Investimentos

Imobiliários, Lda. Da informação, consta o seguinte texto: foi condicionante do licenciamento relativo à obra
de edificação de um posto de abastecimento de combustíveis com estabelecimento de restauração, sita na
Av. Professor Dr. Egas Moniz, Cruz de Montalvão, lote 1 em Castelo Branco a cedência gratuita para o
domínio público de uma parcela de terreno com a área de 2.792,1 m2, para zona verde e 116,9 m2 para
passeio, do prédio inscrito na matriz n.° 50 natureza: rústica secção n.° U e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 8482/20060331. Todos os trabalhos da área de cedência serão
suportados pelo próprio e terão -de estar concluídos aquando do pedido de emissão/autorização de
utilização. Assim, deverá a Ex.ma Câmara deliberar sobre a aceitação da doação, e dar poderes ao Sr.
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

Beiracastelo

—

Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda, de uma parcela de terreno com a área de

2.792,1 m2, para zona verde e 116,9 m2 para passeio, do prédio inscrito na matriz n.° 50 natureza: rústica
secção n.° U e descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o n.° 8482/20060331.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
Ponto 6 CONTABILIDADE
—

6.1. 27.a Alteração ao Orçamento e 26.a às Grandes Opções do PIanoI2O2O

Pelo Senhor Presidente foram presentes a 27.a Alteração ao Orçamento e 26.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 585.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
6.2. 28.a Alteração ao Orçamento e 27.a às Grandes Opções do PlanoI2O2O
Pelo Senhor Presidente foram presentes a 28.a Alteração ao Orçamento e 27.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 45.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro
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Ponto 7 DELIBERAÇÕES DIVERSAS
—

7.1. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Protocolo para Colaboração em Áreas de Interesse
Comum Passíveis de Colaboração. Ratificação
Pelo Senhor Presidente, foi presente, para ratificação, o protocolo assinado, em 10/10/2020, com o
Instituto Politécnico de Castelo Branco, para a colaboração em áreas de interesse comum passíveis de
colaboração. O documento é dado corno reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado
como documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo assinado, em 10/10/2020, com o
Instituto Politécnico de Castelo Branco, para a colaboração em áreas de interesse comum passíveis de
colaboração.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.

7.2. Associação Dignitude, IPSS. Protocolo no Âmbito do Programa Vacinação SNS Local
Pelo Senhor Presidente, foi presente, a minuta do protocolo a celebrar com a Associação Dignitude,
P55, que “estabelece as regras de referenciação dos beneficiários do Programa Vacinação SNS Local, no
Município de Castelo Branco, e da contribuição solidária que o segundo outorgante acorda atribuir à iniciativa
Emergência Abem: Covid-19 e ao referido Programa Vacinação SNS Locat’. O documento é dado como
reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como documentação n.° 2.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a
Associação Dignitude, P55, que “estabelece as regras de referenciação dos beneficiários do Programa
Vacinação SNS Local, no Município de Castelo Branco, e da contribuição solidária que o segundo outorgante
acorda atribuir à iniciativa Emergência Abem: Covid49 e ao referido Programa Vacinação SNS Locat’.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.

Ponto 8— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 15 de outubro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€38.190.895,69
€4.452,23

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro
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1H PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
—

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

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

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente a
Francisco José Alveirinho Correia,

que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,

e a s cre

O Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 2812020, de 16 de Outubro
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