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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
AIA N.°36
(n.° 1 do Artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Manuel Lista Semedo,
Carlos Barata de Almeida e Pedro Filipe Nunes Lopes.
A Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista não esteve presente por estar em serviço oficial.
O Senhor Vereador Pedro Filipe Nunes Lopes, cidadão posicionado no 5.° lugar da lista de candidatos do
Partido Social Democrata à Câmara Municipal, esteve presente na reunião, nos termos do artigo 78.° e do n.°
1 do artigo 79.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro, em substituição do Senhor Vereador 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 estipula o artigo 52.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Lista Semedo: “Muito bom dia Senhor Presidente. Bom
dia Senhores Vereadores. Bom dia Eng. Resende. Bom dia Dr. Alveirinho. Comunicação Social. Começo a
minha intervenção por destacar aquilo que tem sido a autêntica mobilização em volta do Barrocal e da sua
abertura ao público. Um dos aspetos que nos parece absolutamente fundamental naquele que foi o trabalho
de iníraestruturação para permitir a visita de toda a comunidade e das pessoas que nos visitam, é a
multiplicidade de camadas de leitura que permite o Barrocal. E essa possibilidade de fazer visitas, muitas
vezes, puramente de lazer, simplesmente por estar no espaço que é aprazível e que permite, por exemplo,
a leitura da paisagem, pode, depois, ser complexificada através da possibilidade de fazer leituras geológicas,
da fauna, da flora, de toda a biodiversidade que conflui naquela infraestrutura se a podemos chamar assim.
—
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Aquilo que se tem verificado é uma enorme mobilização e, sobretudo, quando reparamos que a diáspora
albicastrense e as pessoas que têm uma relação muito forte com a nossa comunidade manifestam de uma
forma muito aberta a vontade de vir até ao Barrocal e sentem esse orgulho e esse amor-próprio, acho que
estamos a tocar num ponto essencial daquilo que é a nossa relação com a comunidade. Muitas vezes, a
nossa comunidade tem coisas que são altamente dignas e com potencial de gerarem esta relação de amorpróprio e de orgulho, mas raramente se sente aquilo que se está a sentir com a abertura do Barrocal. O
Barrocal está a criar uma dinamização, que por exemplo é expressa nas mais de seis mil pessoas que já o
visitaram e eu creio que... Quando o processo pandémico entrar numa fase que permita o fluxo de pessoas,
com maior normalidade, aquilo que é o grande desejo da autarquia de que aquele espaço se torne num polo
de atração absolutamente incontornável de visita a Castelo Branco... Eu creio que todo esse potencial está
neste momento já a ser desenhado através desta relação muito forte que se vê que a própria comunidade
está a ter. Friso a própria diáspora que tem manifestado um enorme orgulho, uma enorme vontade de visitar.
Depois, gostava de referir o lançamento do projeto Do Ano Os Meses, a partir da poesia de António Salvado
e, como todos saberão, com a música original de António Castelo. Os aspetos que me interessam, neste
caso, aqui reforçar é que o trabalho de construção que a autarquia fez neste projeto, é um trabalho que é
alicerçado, sobretudo, naquilo que é a produção local e nos fatores humanos e materiais que nós temos à
nossa disposição. Se repararmos, o poeta, obviamente albicastrense, Custódio Castelo, compositor e
músico intérprete, embora não seja uma pessoa da nossa cidade e da nossa região, é uma pessoa que nos
últimos dez anos tem construído uma relação crescente, estando neste momento a residir em Castelo
Branco. A esmagadora maioria dos músicos que participaram nesta gravação e no concerto de lançamento,
são praticamente todos eles residentes no nosso concelho. As infraestruturas que foram usadas, por
exemplo, para a gravação deste trabalho foi a Fábrica da Criatividade e depois a apresentação no CineTeatro Avenida. Apenas alguns aspetos, que não é possível produzir aqui, é que não foram do nosso
concelho... Estamos a falar da produção dos cd’s propriamente ditos, esses elementos

...

Até a nível técnico,

quem fez o desenho de luz, quem fez o trabalho de técnico de som, são pessoas, também, da nossa
comunidade. Aquilo que nos importa é reforçar este crescente capital humano altamente qualificado que
participou Do Ano Os Meses, uma magnífica caixa que tem, não só os poemas, mas também a gravação.
Termino a intervenção com um outro fator de agregação

—

e acho que, neste momento muito especial que

nós estamos a viver precisamos muito de fatores de agregação

—,

que é a pequena mostra em construção,

que se encontra, neste momento, no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, a partir de dois desenhos
de Cruzeiro Seixas. Quando da morte deste grande mestre do surrealismo, a autarquia, sabendo que há
dois desenhos de Cruzeiro Seixas no espólio do museu, construiu um diálogo com a Sociedade dos Amigos
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do Museu e, a partir desse diálogo, o que tem acontecido é que vamos agregando camadas à leitura a partir
dos dois desenhos. Amanhã mesmo, teremos já as folhas de sala das exposições em mil novecentos e
setenta e oito, que foram realizadas a partir da presença de Cruzeiro Seixas em Castelo Branco. Vamos ter,
também, as entrevistas que Cruzeiro Seixas deu aos jornais da época e, portanto, mais uma vez o reforço
da relação deste grande mestre com a nossa comunidade, que é desconhecida por muita gente, e vem
reforçar a nossa identidade. Queria aqui frisar, para terminar, que o diálogo entre a autarquia e a Sociedade
dos Amigos do Museu Francisco lavares Proença Júnior tem sido altamente profícuo e agregador, no
sentido de construir uma exposição que vai evoluindo ao longo do tempo, culminando no final de janeiro
com um espólio de leitura da presença de Cruzeiro Seixas em Castelo Branco, na minha opinião,
absolutamente extraordinária. lermino desejando a todos os presentes um Feliz Natal, umas Boas Festas
e muita saúde para todos. Muito obrigado.”
lomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia. Ex.mo Senhor Presidente da
Câmara Municipal. Ex.mos Senhores Vereadores. Uma saudação também muito especial para com os
Colaboradores deste Município. lambém um cumprimento muito especial ao José Júlio e aos caros
Concidadãos. Senhor Presidente, eu trago um assunto comigo, que depois o irei partilhar, mas se me
permite, eu iria dar uma nota prévia que se prende exatamente com a quadra que estamos a viver. Em
condições normais já percebemos que este ano as nossas vidas têm sido tudo menos o normal
—

—,

seria

agora o momento de nos encontrarmos com as nossas famílias, de comemorar aquela que é a festa, por
excelência, da família. Mas, de facto, como disse, fruto destas mesmas circunstâncias, aquilo que se apela
é que todos e em particular a comunidade do concelho de Castelo Branco, que não baixe a guarda, que
sejam os maiores guardiões de si próprios e que, para protegermos os nossos, talvez o conselho mais
sensato, nesta circunstância, é mesmo não estarmos com eles, com quem mais queremos, com quem mais
amamos, sobretudo, com este intuito, sempre, de os proteger. Se há algum sinal, alguma forma de a gente
demonstrar esse sentimento de profundo amor por aqueles com quem mais gostaríamos de estar é,
exatamente, não estar com eles neste momento. Dito isto, quero, de forma muito sincera, desejar a todos
vocês, às vossas famílias, um Feliz e um Santo Natal e que dois mil e vinte e um vos traga tudo de bom,
sobretudo, aquilo que é mais necessário e que muitas das vezes nós damos como adquirido, que é a nossa
saúde. O assunto que, de facto, trago, prende-se com a Casa Mortuária de Sobral do Campo e esta história
que hoje vou partilhar convosco eu acho que era digna de uma adaptação cinematográfica, porque ela, de
facto, possui aqui alguns contornos de telenovela, não só pelo que está em causa, mas, também, pelos
intervenientes, O realizador e o argumentista são a mesma pessoa. O enredo é a construção de uma casa
mortuária em Sobra/do Campo e o orçamento é muito pesado, face às audiências previstas, porque estamos
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a falar de duzentos e sessenta e quatro mil e quinhentos euros. Os atores principais são cerca de duzentas
e cinquenta pessoas, que é a população que reside em Sobral do Campo, que estão a ser preteridos por
quatro ou cinco figurantes. Os ingredientes do anedótico e ambíguo estão cá todos: um ex-Presidente de
Câmara, que quer construir uma capela mortuária ao lado de uma já existente

—

eu andei lá a medir os

passos e são cerca de cinquenta. O mesmo ex-Presidente de Câmara que obriga ao gasto de duzentos e
sessenta e quatro mil e quinhentos euros, na capela mortuária, contra a vontade expressa de muitos
acreditem que são muitos

—,

—

e

aqueles que lá vivem e, também, obviamente, pessoas que têm raízes naquela

mesma terra e que subscreveram três abaixo-assinados. E continua a ser o mesmo ex-Presidente de
Câmara que se reúne num domingo à tarde, num restaurante de uma aldeia vizinha e que iria à população
explicar a necessidade desta obra

—

e depois, é aconselhado, pelo bom senso, a não o fazer

—,

na atual

casa mortuária, onde exíste um ar condicionado, onde existem casas de banho, onde existe uma copa, onde
existem sofás, entre muitas outras coisas. Mais recentemente, foi aprovado um subsídio de três mil euros,
para uma associação de Sobral do Campo, Casais Sempre Frescos, que é presidida por alguém que não
vive em Sobral do Campo, vive na margem sul e que se tornou, vejam lá só, nas redes sociais, um fervoroso
adepto deste intrincado enredo. Curiosidade das curiosidades: esta associação, no ano de dois mil e vinte,
não teve nenhuma iniciativa. Só resta mesmo acrescentar, que qualquer semelhança com a realidade não
é mera coincidência e deixo uma recomendação: a contratação de um cenógrafo ou responsável pela
fotografia, pois o local da segunda capela mortuária não é, de todo, o mais adequado. Senhor Presidente,
eu tenho-o como uma pessoa honesta, mas acredite que, também, neste momento, o sinto numa ou outra
circunstância, como uma pessoa maniatada. Eu recuso-me a acreditar, que seja favorável a um gasto tão
avultado contra a vontade expressa da esmagadora maioria das pessoas que lá vivem. E, acredite em mim,
se não houve mais pessoas a subscrever aquele abaixo-assinado é porque muitos deles têm medo de
represálias... Um ou outro já foi, inclusivamente, chamado à atenção e eu, se for necessário, falarei em
casos concretos, porque isto está a ter contornos, verdadeiramente, anedóticos. A ser construída a segunda
casa mortuária em Sobral do Campo, então temos a vitória do paradigma da governação dos últimos anos:
onde falta a imaginação e a criatividade, sobra o betão. Mas, se querem betão, então ficam algumas
sugestões da população: uma piscina, no verão, para poder acolher filhos e netos daqueles que lá vivem;
melhoria das estradas que dão acesso às poucas unidades produtivas; construção de um centro de noite;
entre outras. Se, eventualmente, entenderem que devem investir no imaterial, que é tão apregoado, então
também deixamos algumas sugestões: uma projeção do turismo religioso da Semana Santa que tem,
naquela terra, um significado muito particular; rotas turísticas pedestres; elementos decorativos na aldeia;
entre outros que poderiam ser, de facto, uma atração para as nossas terras. Dito isto, Senhor Presidente,
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eu poderia deixar aqui um conjunto de perguntas, mas vou deixar aquela que é a mais singela: entende que
é com este tipo de iniciativa que se contraria o despovoamento das nossas freguesias? Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente, Jorge Carrega Pio: “Bom dia Senhor Presidente. Senhora
Vereadora. Senhores Vereadores. Caros Colaboradores do Município. José Júlio. Público aqui presente. A
minha intervenção vem aqui no sentido de, também, deixar uma mensagem de esperança para o futuro.
Estamos num momento atípico, numa época natalícia atípica, em que a união, típica desta quadra,
provavelmente, vai ter que ser de forma, responsavelmente, retraida e é nesse sentido que também temos
que ter uma posição positiva e de forte esperança num futuro melhor, que com certeza chagará, mas quanto
mais breve melhor. Precisamos de tranquilidade, de reforçar o espírito de comunidade, de, certa forma,
também de acreditar nas instituições que nos guiam e não entrarmos nesta questão dos movimentos que,
muitas vezes, surgem de ‘sabe-se lá do quê’, mas acho que, em tempos difíceis, o combate a estas
diversidades faz-se muito acreditando-se nas instituições, acreditando a democracia e, de certa forma,
acreditando no trabalho de todos em prol do bem comum. Neste sentido, não posso deixar, penso que
também em nome dos restantes elementos do Executivo, de valorizar o trabalho dos profissionais que mais
diretamente combatem a pandemias, sejam os profissionais de saúde, de segurança, todos os profissionais
que conseguem garantir a normalidade daquilo que é um tempo anormal. Seguindo o sentido das moções
que foram aprovadas na passada Assembleia Municipal, quarta-feira, acho que todos os profissíonais devem
ser valorizados pelo esforço acrescido que é hoje em dia desenvolver o nosso trabalho. Há instituições a
que cabem maiores responsabilidades e penso que a autarquia de Castelo Branco é uma delas. São, em
momentos difíceis que os municípios têm que surgir como mais responsabilidades, na linha da frente do
combate, das dificuldades, do apoio e penso que é nesse sentido, também

—

e é aí que eu queria chegar

com a minha intervenção que o Município de Castelo Branco tem, desde março, feito um trabalho diário,
—

muitas vezes visível, outras vezes invisível, muitas vezes só o Senhor Presidente saberá o que se passa
para tentarmos levar isto para a frente. É nesse sentido que surgiu o CasteloBrancoApoia, que é um
programa que surgiu pata aglutinar um conjunto de apoios que têm surgido para mitigar os efeitos da
pandemia e que é transversal a muitas áreas e que de certa forma marca aquilo que é a estratégia que este
Executivo tem tido desde os últimos anos uma estratégia muito forte, não focalizada num único setor, mas
—

muito abrangente de várias áreas. Exemplos do CasteloBrancoApola: temos, na área da saúde, o apoio à
Unidade Local de Saúde, recentemente, com um conjunto de apoios para testes

—

mas já o tínhamos feito

anteriormente, logo no início da pandemia e já várias vezes ao longo deste processo. Destacaria também,
na área da ação social, o reforço do apoio às famílias carenciadas; na educação, muito foi aquele esforço,
no momento em que houve a interrupção letiva e tivemos que apoiar os agrupamentos com computadores,
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com computadores portáteis; mas, agora também, neste CasteloBrancoApoia com a isenção de pagamento
de refeições para os alunos do Escalão B, ou da isenção total das atividades de apoio à familia no préescolar, ou também a questão da continuidade de fornecimento de bandas largas aos alunos que possam
necessitar

—

um conjunto variado na área da educação; nas próprias associações, também, com o apoio

extraordinário no âmbito do associativismo; e, destacaria aqui, também, a área da economia, que é um dos
vetores mais importantes, porque é aquele que tem sofrido diretamente com a pandemia, com dificuldades
das diferentes empresas e é fundamental continuarmos a garantir o emprego. Muitas vezes há quem queira
pintar o cenário mais negro do que ele é e podemos confirmar isso com os dados do desemprego que, face
a março, temos um bocadinho menos desemprego agora do que tínhamos em março, o que nos deixa mais
otimistas. Mas, permitir-me-ia aqui destacar duas ou três questões na área do pilar da economia. Para
tempos extraordinários, medidas extraordinárias. Nunca houve, pelo menos que eu me lembre, ou que tenha
pesquisado, um apoio tão direto na economia local como agora. O facto de termos desenvolvido aqui um
conjunto de dinâmicas em rede
empresariais

—,

—

que é assim que o Município gosta de trabalhar, com as associações

com o apoio direto às empresas, que pode chegar perto do milhão de euros.

Independentemente dos apoios governamentais, que felizmente têm surgido com alguma dimensão, o
Município poderá vir a injetar diretamente na economia local, junto das empresas, cerca de um milhão de
euros um valor que eu acho pertinente e com algum impacto. Outro exemplo que eu daria, tem a ver com
—

o Habitar Castelo Branco, que é uma medida que é nobre na sua pertinência, porque permitirá requalificar
o nosso edificado, nomeadamente o mais antigo. Associada, temos uma dotação de trezentos mil euros
cujas candidaturas se iniciaram no passado dia sete de dezembro e se irão prolongar, salvo erro, até dia
vinte e dois de janeiro. A este Habitar Castelo Branco junta-se, também, o Habitar Castelo Branco Solidário,

que tem estado sempre em funcionamento e que nós queremos sempre que ele seja valorizado, também
com uma dotação de duzentos e cinquenta mil euros. Estamos aqui a falar de, diretamente disponibilizado
pela autarquia, a possibilidade de quinhentos e cinquenta mil euros. Mas isto tem um impacto na economia
local bem superior a este porque, por exemplo, os trezentos mil euros do Habitar Castelo Branco, têm uma
coparticipação de cinquenta por cento... Estamos a falar de um investimento mínimo de seiscentos mil euros
e, portanto, estamos aqui a falar de uma medida que tem mais de um milhão e euro de impacto na economia
local. Quando estamos aqui a falar de medidas para Castelo Branco, estamos a falar de medidas de grande
dimensão e isso só é possível porque a autarquia tem uma condição financeira que lho permite. No
CasteloBrancoApoia de mais de quatro milhões de euros naquilo que é apoio direto da autarquia, ou

poupanças às famílias, mas, no global, estamos a falar de um impacto bem superior aos quatro milhões e é
importante não esquecer isso. Esta condição do Município poder estar presente, poder dizer ‘estamos aqui
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para apoiar’, isto não surge do acaso... Surge porque, nos últimos anos, a gestão socialista deste Município
tem permitido colocar Castelo Branco, do ponto de vista financeiro, com uma solidez invejável. Esta solidez
vem outra vez à ordem do dia com a publicação do Anuários dos Municípios Portugueses, relativo ao ano
dois mil e dezanove, onde o Município de Castelo Branco aparece já é quase um clássico muito bem
—

—,

pontuado; ou seja, tem uma pontuação de mil quinhentos e vinte e cinco pontos, num universo de trezentos
e oito municípios, pondo Castelo Branco em quarto lugar no ranking global dos municípios de média
dimensão. Quarto lugar, quando em dois mil e dezoito era sétimo: melhorámos de sétimo para quarto lugar
o que faz com que, efetivamente, haja uma evidência que no ano dois mil e dezanove ainda consolidámos
mais a posição, do ponto de vista financeiro do Município de Castelo Branco. Dos municípios de média
dimensão do distrito estamos em primeiro lugar. É importante, também, esta leitura política do ponto de vista
que são um conjunto de indicadores, que apesar do esforço financeiro que temos desenvolvido nos últimos
anos, Castelo Branco aparece em indicadores sempre muito bem posicionado, por exemplo: é o décimo
quarto município do país com maior equilíbrio orçamental; é o sétimo, no indicador de liquidez já era o
décimo primeiro em dois mil e dezoito; quadragésimo lugar no índice de dívida; décimo quinto lugar com o
—

menor passivo por habitante

era décimo sétimo em dois mil e dezoito; sexto lugar com o menor peso de
passivo exigível no ativo; trigésimo terceiro lugar com o Ebitda, que tem a ver com os lucros antes de juros,
—

impostos, depreciações, ou seja, temos onze milhões de euros de resultado... E isto significa que temos
saúde nas nossas contas. Mas, também e isto é importante sublinhar independentemente desta
questão, há concretização, há evidência de trabalho, de concretização de projetos, quer sejam materiais, de
—

—,

betão, quer sejam imateriais com a dinamização de um conjunto de equipamentos que temos. Comprovativo
desta capacidade de ação e de concretização, destacaria aqui que a Câmara Municipal de Castelo Branco
detém o quinto lugar era sétima ou oitava no melhor grau de execução da despesa, ainda, relativamente
aos compromissos assumidos; ou seja, nós comprometemos valor e garantimos a sua execução, não o
—

—

comprometemos com projetos que ficam por concretizar. Estamos em trigésimo quinto lugar com o maior
volume de despesas pagas em transferências correntes, de capital e de subsídios. É uma realidade. Isto
permite, de certa forma, criar dinâmica na comunidade. E é o primeiro de todos os municípios, que apresenta
maior diferença entre o saldo de investimentos financeiros e o saldo de ativos financeiros; ou seja, há
i

acréscimo de valor ao património municipal e concelhio. Isto são números que não podem passar ao lado,
porque não é só uma questão de apresentar boas contas, eles são acompanhados de muita concretização,
de muita execução de projetos em variadas áreas

o CasteloBrancoApoia, é um exemplo. Já agora, um
indicador que é realçado nesse anuário, que é importante, às vezes, termos noção do que está em causa
—

para não ficarmos com ideias erradas: no caso do Município de Castelo Branco, o facto de optarmos pela
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taxa mínima do Ml, posiciona-nos em trigésimo segundo lugar com a questão de maior taxa de esfoço; ou
seja, nós somos, dos trezentos e oito municípios, o trigésimo segundo que mais esforço faz, do ponto de
vista orçamenta!, pelo facto de optar pela taxa mínima porque, se optássemos pela taxa máxima, teríamos
uma receita de mais quatro milhões duzentos e vinte e três mil euros nós, de certa forma, dispensamos
—

esses quatro milhões duzentos e vinte e três mil euros em favor da comunidade e, obviamente, depois temos
que gerir melhor e isto dá oitenta e um euros por habitante. Eu pergunto: quantos municípios terão esta
—

capacidade de, numa altura destas, de covid, com efeitos devastadores naquilo que é, não só, as pessoas,
as famílias, mas também a economia...? Quantos municípios estarão com esta capacidade? Ainda bem que
Castelo Branco tem esta capacidade... Eu ainda diria mais: dentro daqueles que apoiam, quantos
municípios é que não deixarão outros projetos de lado, para poder ajudar...! Felizmente, Castelo Branco,
está numa posição diferente: pode ajudar e pode continuar a concretizar prova disso, é o ano dois mil e
vinte e um, só na parte de Plano de Investimentos, termos lá vinte e cinco milhões de euros com grande
—

capacidade de poder vir a ser concretizado, portanto, e isto não acontece em muito lado. E, terminando
como comecei, acho que isto, também, permite-nos ter esperança, sermos positivos... Acho que,
reforçando, também, aquilo que eu disse ao início, acreditar nas instituições e, de certa forma, a que elas
sejam mediadoras das decisões que vão sendo tomadas, e não apegar-nos aqui a questões populistas e
um bocadito desregradas. Obviamente, também, desejar a todos Boas Festas e muita saúde, que é o que
é preciso neste momento. Obrigado.”
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Cláudia Domingues Soares: ‘Senhor Presidente. Senhores
Vereadores. Caros Funcionários desta casa. Caros Cidadão. Este ano, tivemos e estamos a viver tempos
diferentes e acompanha, nesse sentido, também, o próprio Natal Branco. Um Natal Branco que se vive com
contenção, com o mesmo espírito desta época como o ano passado, mas muito mais restritivo em termos
daquilo que é a dinâmica disponível para todos usufruírem. Dinâmica essa que, em termos físicos, fica
condicionada pelo próprio distanciamento imposto, mas que o Município reinventou este conceito e
disponibilizou a todos os albicastrenses, um Natal Branco diferente, mas repleto de ofertas e, acima de tudo,
transformou a verba destinada para este evento, no apoio ao comércio local. Uma das atividades que se
incluiu nesta dinâmica, foi a distribuição, junto dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, a todos os
alunos do concelho de Castelo Branco, de um livro infantil, que retrata os nossos equipamentos. Numa
época em que as nossas crianças não podem usufruir, na sua plenitude, dos espaços de Castelo Branco,
este livro acaba por levar, até suas casas, aquilo que nós temos no nosso concelho. Esta iniciativa está a
correr muito bem e o interesse da população tem sido tal, que hoje se traz aqui à reunião a possibilidade de
se venderem alguns livros porque, efetivamente, há interesse manifestado por parte das pessoas, em
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adquirir este livro, até como um cartão-de-visita da própria cidade, do próprio concelho, de forma a poderem
enviar, para o resto do país e até alguns pedidos de pessoas, que gostariam muito de o poder enviar aos
seus familiares que estão fora do país. Um dos espetáculos que se manteve eu diria mesmo, que do ponto
—

de vista direcionado para um público infantil presencial, foi apenas o Espetáculo do Ruca
que vai
acontecer em quatro sessões, mas com um número de presenças na sala muito abaixo daquilo que é o
admitido neste momento. Há aqui uma particularidade que gostávamos de partilhar convosco que é, a verba
—,

resultante da bilheteira deste espetáculo infantil, ter, também, um caráter solidário e, portanto, o Natal
Branco assume, também, aqui uma vertente solidária junto dos doentes que vão estar na noite da consoada,
na ULS. Depois, mantivemos o concurso de presépios, que está a decorrer a votação on-line e que já tem
uma história, uma tradição, neste Município. O Natal Branco alicerçou muito, também, no seguimento do
que o Senhor Vice-Presidente acabou de referir, no programa CasteloBrancoApoia, baseado em três
iniciativas já apresentadas: a iniciativa Compre Aqui; a iniciativa Janelas de Natal com a decoração das
—

montras; e o Natal Sorte. Partilhar convosco que a iniciativa Compre Aqui teve, como resultado, a adesão
de oitocentas e dez empresas do comércio e serviços. Uma iniciativa com a ACICB, a associação comercial,
que está a correr de forma positiva. Ainda, partilhar convosco, na dinâmica da decoração das montras,
temos a participação de sessenta e três montras. Portanto, quando circulamos, nesta fase de contenção,
pelo Natal Banco, vemos que há o envolvimento de todos, para que este Natal seja um bocadinho mais
caloroso. Desde as associações, que decoraram as suas rotundas as seis associações e temos seis
—

rotundas na cidade, que ficaram muito bem decoradas

—,

até ao concurso das montras

—

podemos circular

e perceber que as nossas lojas, o nosso comércio, se envolveu de uma forma diferente, neste Natal até
à iniciativa do Compre Aqui em que os comerciantes, as empresas prestadoras de serviços, aderiram
—,

—

massivamente. No fundo, é um Natal que se adaptou, que se transformou... Uma das transformações foi
converter o CB.Acontece em Casa, no Natal Banco em Casa, e isto faz a ponte para uma dinâmica de apoio
à cultura. Esta dinâmica acaba por, neste Facebook, permitir que músicos, pessoas ligadas à dança ou ao
teatro, possam, também, apresentar os seus trabalhos e, de alguma forma, estarem envolvidos nesta
dinâmica do Natal Banco em Casa. Portanto, além do Natal solidário, além do Natal diferente, além do Natal
próximo das pessoas, temos também o Natal com coesão... Agora, nos próximos dias dezanove, vinte, vinte
e um e vinte e dois, vamos ter, também, a circular nas freguesias, nas dezoito freguesias todas, menos a
de Castelo Branco uma viatura que, no fundo, levará alguma dinâmica do Natal Banco até às nossas
—

—

freguesias. Nos dias vinte e três e vinte e quatro, esta dinâmica assenta aqui na freguesia de Castelo Branco.
Portanto, falta e imaginação e criatividade, Senhor Vereador Carlos Almeida, não me parece... Aquilo que
se fez neste Natal Banco, foi adaptá-lo com criatividade, com imaginação e, apesar de ser um Natal com
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contenção, não deixa de ser um Natal com inúmeras atividades e direcionado para as pessoas. Nesta época
de Natal quero, também, partilhar convosco, uma preocupação deste Município, das entidades desta região,
que tem, exatamente, a ver com o setor dos queijos. O setor dos queijos é um dos vários produtos
endógenos e, de forma generalizada, os produtos endógenos têm sofrido algum impacto com esta
pandemia. A sua comercialização tem sido condicionada em muitas fileiras, mas a fileira do queijo é uma
que tem tido particular atenção e que nos tem preocupado. Aqui, naquilo que é a região da DOP da Beira
Baixa tem havido quebras de comercialização acentuadas. Não estamos, ainda, com valores tão acentuados
como a DOP da Serra da Estrela ou do Rabaçal, mas, uma altura, uma fase, que é a época que estamos a
viver agora, que é a época do alavão, em que a produção e leite é mais elevada, o que está acontecer é
que a comercialização de queijo não está a acompanhar a produção de leite. Estamos atentos a esta
situação. Temos, neste momento, na região, alguns projetos que estão a decorrer e algumas iniciativas que
estão a acontecer, exatamente, para contrariar esta tendência. O facto é que, se não revertermos esta
tendência, o que vai acontecer é que vamos chegar à fase em que os produtores de leite, não vão poder
vender o seu leite e vão deitá-lo fora, como aconteceu no início desta pandemia. O apelo que eu deixo aqui
e encerro, desta forma, esta intervenção, nesta quadra natalícia é que compremos no comércio local,
compremos produtos endógenos e, se puderem colocar na vossa lista de presentes, como oferta àquele
amigo especial, um queijo, ofereçam queijo DOP de Castelo Branco, queijo DOP da Beira Baixa. A todos
um Feliz Natal, com muita saúde. Muito obrigada.”
Tomou a palavra o Senhor Presidente José Augusto Alves: “Eu vou, mais uma vez cumprimentar a
Senhora Vereadora. Os Senhores Vereadores. Cumprimento os Senhores Diretores de Departamento. Os
Funcionários da Autarquia. Cumprimento o José Júlio, jornalista aqui presente. Cumprimento o Público.
Dizer-vos que este ano 2020, todo o ano, a partir de março, vivemos tempos diferentes que nos desafiam,
diariamente, a fazer outro tipo de coisas, a tomar outro tipo de atitudes que devem sempre ter, como
desiderato principal, a procura de não sermos os potenciadores da propagação deste vírus que nos veio
afetar, não só em todo o mundo, mas em particular, a nossa sociedade e a nossa região. Infelizmente,
tivemos situações, ao longo deste tempo, que nos obrigaram a estar ao lado das populações, da comunidade
e a acompanhar todas as coisas que nos iam acontecendo. Tivemos e temos tido algumas situações de
covid em IPSS’s, na comunidade, tivemos, também, em algumas empresas, há semelhança de outros

territórios do nosso país. Se calhar, mais tarde do que outros territórios do nosso país. E isso leva-nos a
pensar, que se, numa fase inicial ou numa fase subsequente a essa fase inicial, todos fossemos muito mais
concentrados na responsabilização, se calhar... Tivemos momentos que a nossa comunidade não foi tão
assídua no cumprimento das regras... Mas, também, é com estas indicações que nos devemos todos
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desafiar a responsabilizar mais ainda. Isso também nos obriga e nos obrigou a estar hoje numa situação,
no chamado mapa de incidência de covid, no nosso concelho, numa posição de risco muito elevado. Todos
estes pressupostos foram determinantes para essa situação. Ainda, nos deve responsabilizar todos nós,
individualmente e agora que estamos numa época quase a chegar ao Natal, agradeço as palavras que
todos, de uma forma uníssona, tiveram de manifestação de uma maior responsabilização no Natal e de
—

desejo de Boas Festas. É do interesse do Executivo da Câmara Municipal que essas Boas Festas sejam
mantidas, este ano, de uma forma diferente porque, como costumamos dizer, o Natal continua a ser no dia
25 de dezembro, mas nos deve obrigar a ter outras atitudes. Protegendo-nos a nós, estamos a proteger os
que nos dizem muito, os mais idosos, as crianças, os grupos mais vulneráveis e é nesse sentido que eu
deixo aqui uma palavra de incentivo a todos, que mantenham esta situação de nos afastarmos fisicamente
daqueles que, eventualmente, podem ser mais prejudicados com uma incidência de covid. Quero neste
momento agradecer a colaboração que as entidades, as instituições, têm mantido com a Câmara Municipal.
Uma palavra muito amiga, muito afetuosa, com os trabalhadores da área da saúde, das forças de segurança,
dos bombeiros, da Proteção Civil, das instituições particulares de solidariedade social, com toda a
comunidade educativa dos nossos agrupamentos, com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, com todos,
em geral, e com toda a comunidade que, de uma forma afirmativa tem estado ao lado da Câmara Municipal,
na procura de soluções. Esta congregação de esforços é a mais-valia dos tempos que têm afetado a nossa
comunidade. Quero dizer-vos uma ‘palavra’ de esperança, mas, também, uma ‘palavra’ de alguma
preocupação. E começo com a ‘palavra’ de preocupação. Temos de ter atenção de que, a comunidade
científica pensa que, apesar de vir aí a vacina, isso não nos deve impedir de manter as regras determinadas
pela Direção-Geral de Saúde. Não nos deve impedir da atitude do distanciamento social, do usso da
máscara, da higienização das mãos, principalmente, destas três regras que são as mais necessárias nos
tempos que correm... Porque, apesar da vacina, essas recomendações vão ter que ser mantidas, se calhar,
durante bastante tempo. Não pensemos que com a vacina se resolve tudo... Não se vai resolver tudo.
Vamos ter, durante bastante tempo, na comunidade, no país, no mundo, incidências elevadas do vírus e da
pandemia. Depois, uma ‘palavra’ de esperança que, como eu disse há pouco, depende de nós todos da
—

nossa responsabilidade, do nosso trabalho, das nossas concretizações, do nosso emprenho, da nossa
dedicação a causas protegendo sempre todos, mas tendo em mente que isto vai passar, a economia vai
—

voltar aos tempos de antigamente... Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, também
depende de nós todos, mas dizer-vos uma palavra de esperança, de que podem contar com a Câmara
Municipal de Castelo Branco, com os Vereadores, com os trabalhadores da autarquia, com todos aqueles
da comunidade, das entidades que eu já referi e a quem não me canso de agradecer, de uma forma
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inestimável, o desempenho que têm tido ao longo destes tempos. Podem sempre contar com o Presidente
do Município, podem contar sempre com todos nós, porque é desta forma que eu sei estar na vida, que nós
sabemos estar na vida. Quando nós somos eleitos temos de ter a determinação e a coragem para tomar
atitudes e essas cabem ao Executivo, à Câmara Municipal e, se for necessário — como já foi necessário
tomar essas atitudes

—,

ninguém sabe melhor do que eu, de uma forma determinada... Com eu costumo

dizer, eu fui formatado para tomar decisões durante alguns anos... Tenho sempre a aprender, mas tenho a
responsabilidade, pelo tipo de atitude e pelo tempo que passei na minha vida profissional, que me
responsabiliza mais ainda para tomar decisões. Isto, falando um pouco dos tempos que correm, dizer-vos,
de uma forma telegráfica, que desejo a todos um Santo Natal e um ano 2021 que nos traga saúde, porque
é aquilo que nós mais ambicionamos, principalmente, quando ela falta. Evidentemente que esses votos são
para todos vós aqui presentes, para toda a comunidade, para as vossas digníssimas famílias. Voltando às
intervenções que foram feitas pelos Senhores Vereadores, que eu agradeço... O Senhor Vereador Carlos
Semedo, faz aqui uma abordagem ao Barrocal. Eu ainda me lembro do tempo em que o Barrocal, com
palavras

—

com ‘flechas’, aguçadas, ou menos aguçadas

—,

foi abordado aqui nesta sala e noutros palcos

que aquela obra era ‘assim, era assado’, ‘para que é que faziam isto, para que é que faziam aquilo ?‘, no
limite: ‘por que é que estão a intervir no Barrocal ?‘... O Barrocal — e vamos falar de hoje e vamos falar do
futuro

—,

hoje deve-nos orgulhar. E não orgulha só o Município de Castelo Branco, não orgulha só os

Presidentes que tiveram a ousadia de avançar com o Barrocal. Quando estas decisões são tomadas, não
pensem que qualquer um dos Presidentes, dos meus antecessores
cadeira, ou no calor humano ou coletivo do gabinete

—,

—

que estiveram sentados aqui nesta

tomam estas decisões de ânimo leve. Quando se

tomam decisões, sabe-se o que se está a fazer e, por vezes, muitas pessoas

—

que não critico

—‘

estão,

como se costuma dizer, ‘a olhar para elas próprias’ a ‘olhar’ para a comunidade restrita que representam,
ou que pensam que representam e esquecem-se da ‘globalidade’. E esse tem de ser um pensamento do
Presidente da Câmara: a ‘globalidade’. Quando nós tomamos decisões particulares, temos de pensar,
também, desta forma. ‘Conselhos e caldos e galinha’, como se costuma dizer, ‘só os toma quem os quer’...
Mas, esta é, de certeza absoluta, por mais que custe às pessoas, a forma de se estar na política. Quando
não se está, desta forma na política, ou na intervenção na comunidade, se calhar, está-se desajustado da
realidade. O Barrocal ensinou-nos, de uma forma critica, estar nas coisas. Como é óbvio, ninguém baixa as
orelhas, de uma forma leve, para dizer ‘ah que sim’... A gente deve intervir na sociedade, com educação,
com parcimónia, calorosamente, é uma intervenção e ninguém está aqui a dizer para não se intervir, antes
pelo contrário. O apelo que faço é: vejam isso na ‘globalidade’, não numa parte ‘circunscrita’, ‘particular’,
que se calhar é mais simples, é mais cómoda, mas essa não deve ser a atitude do governante, O Barrocal
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está aí para dar os seus frutos à cidade, à comunidade, potenciar um espaço que é mais um ícone da nossa
região, que liga os territórios, as pessoas, a diáspora albicastrense, que liga internacionalmente a cidade ao
futuro, ao mundo, portanto, obrigado ao Senhor Vereador, por trazer este tema do Barrocal. Depois, faz aqui
umas referências a Do Ano Os Meses, com o devido distanciamento, o Cine-Teatro Avenida estava cheio,
eu também lá estive e foi um excelente trabalho e potenciado por pessoas de Castelo Branco com aqueles
que beberam a água de Castelo Branco, como é o caso do Custódio Castelo, que já está rendido ao
—

romantismo albicastrense, através da música

—

e, mais, com a intervenção de outras vertentes, entre as

quais a Fábrica da Criatividade e de muita gente da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso
concelho... Aí está, mais um trabalho que perpetua este músicos, estas pessoas e todos aqueles que
intervieram na execução deste trabalho. Cruzeiro Seixas, uma pessoa de alguma crispação ao longo da
vida. Eu já disse, na Assembleia Municipal, que não sabia que havia acervo deste Cruzeiro Seixas, em
Castelo Branco: dois desenhos que vão ser expostos, a partir de amanhã, convido todos a ver, e que já
estão no nosso Museu Francisco Tavares Proença Júnior, desde mil novecentos e setenta e oito. Depois,
esta agregação entre as entidades, entre as associações, que referiu. O Senhor Vereador Carlos Almeida,
faz aqui uma apologia do Natal, de dar as Boas Festas, que agradeço, como fiz há pouco... E dizer-lhe que
nós protegemos os nossos, todos nós nos temos que proteger nesta fase, como eu disse há pouco. Falou
aqui da construção da Casa Mortuária de Sobral do Campo e, aproveito, de uma forma particular, para
agradecer algumas intervenções de pessoas de Sobral do Campo nascidas, criadas ou que estão ligadas
—

a Sobral do Campo. O Senhor ‘escreve’ aqui uma prosa cinéfila do assunto. Eu penso que não é um assunto
para cinema, penso eu, mas quem sou para o dizer... ! Faz aqui uma intervenção, colocando em foco um
ex-presidente de Câmara, o meu antecessor e dizer-lhe que tenho ouvido algumas coisas de ‘telenovela’
como o Senhor disse

—

eu ponho só as ‘entre aspas ‘e todos nós na sala sabemos o que quer dizer ‘entre

aspas’. Eu já recebi pessoas do Sobral do Campo aqui no gabinete. Voltando um pouco atrás lá está,
quando a gente fala de uma forma simples, não está a ver a ‘globalidade’ quando se refere à construção
de uma casa mortuária... Hoje, os requisitos para uma casa mortuária e está aqui na sala um engenheiro
—

—,

—

civil que sabe um bocadinho mais destas coisas do que eu, pelo menos

—,

não se circunscrevem só áquilo

que tem a casa mortuária do Sobral do Campo. Hoje tem que ter aspetos mais de futuro, de condições, de
higienização, de espaços, de distanciamento social, infelizmente. Num momento de dor, na despedida dos
nossos entes queridos... Hoje vivemos temos diferentes em que é preciso haver distanciamento, não são,
por ventura, as condições da Capela Mortuária de Sobral do Campo, de algumas do nosso país e, em
concreto, do nosso concelho. O que a Câmara Municipal está a fazer é criar condições às populações.
Quando cria condições às populações não está a pensar só na Casa Mortuária de Sobral do Campo, na
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casa mortuária daqui, na casa mortuária de acolá. No caso concreto da casa Mortuária de Sobral do Campo,
não está só a pensar na casa mortuária em si, está a pensar, por exemplo, numa intervenção numa rua, no
espaço circundante. Quero dizer-lhe, também, que as pessoas que ouvi, e foram muitas, falaram de várias
coisas... De mais intervenções em Sobral do Campo, falaram da piscina... A própria União das Freguesias,
já me falou da piscina... Mas eu também tive o cuidado de referir para as pessoas que sentem o Sobral do
Campo, que gostam de Sobral do Campo de uma forma diferente e desapegada de outros apelos, que se a
Câmara Municipal de Castelo Branco tiver condições para fazer uma piscina em Sobral do Campo, se essas
condições existirem, compromete-se a fazer a piscina. Mas, atenção, como eu também disse a algumas
pessoas, não pensei que uma piscina é só a construção, depois há a manutenção, manter aquele espaço
E eu quero-vos dizer que alguns presidentes de junta têm manifestado, até de uma forma mais calorosa,
que se pudessem entregar a piscina a outras entidades, era na hora, reparem... Mas eu não estou a dizer
que não se faça a piscina, eu não estou aqui a dizer para não o fazerem. Inicialmente, até vinham para falar
de um lar...! Fui eu que disse, a algumas pessoas: atenção há construção de lares...! Só para vocês terem
uma ideia, a nossa região tem a maior cobertura de rede social do país, sabem em quanto: cento e quarenta
e um por cento. O que quer dizer que, quanto à construção de novos lares na nossa região, tem que ter-se
muito cuidado. E, mais, no limite, podem não ser autorizados pela Segurança Social. Foi introduzida uma
nova resposta social há uns anos, um centro de noite... Só para terem uma ideia, o primeiro centro de noite
no distrito está fechado. Por acaso não foi no concelho de Castelo Branco, foi no norte do distrito. Esta é
uma realidade, porque a própria instituição, depois de o ter aberto, chegou à conclusão de que não haviam
utentes para lá, porque o que as pessoas queriam era um lar ou um centro de dia. E como não havia
possibilidade de juntar as duas respostas, isto é, o centro de dia e o centro de noite, em termos de acordos
de cooperação, obviamente, fechou e foi transformado em outra resposta social. No entanto, têm havido
alguns centros de noite no nosso concelho, felizmente, que estão abertos e lotados. Isto faz-nos até pensar
nalgumas coisas e a Câmara Municipal está a fazê-lo e, eu próprio, estou a fazê-lo. Mas isso, a construção
de respostas sociais, tem que partir obviamente, das autarquias, sendo ela Câmara Municipal ou Junta de
—

Freguesia —mas também de uma outras entidades, as IPSS instaladas nos locais... É daí que tem de partir.
Está em plena candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais

—

3a

Geração

(Pares 3.0), cujo prazo termina no dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte. Têm chegado à Câmara
Municipal algumas candidaturas para esse efeito, outras não têm chegado, mas, também vos digo, quando
elas chegam, imediatamente são analisadas, no sentido de reunir a Comissão Local de Ação Social (CLAS)
e que todas elas têm sido aprovadas, com o parecer positivo do CLAS. Agora, isto não é uma coisa que se
faça em dois-três meses... Este é um trabalho que se tem de preparar projetos, documentos, isto é,
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processar a candidatura. Também vos quero dizer que não chegou nenhuma candidatura para um centro
de noite em Sobral do Campo, se chegar, nós cá estamos para decidir ‘na hora’, como se costuma dizer.
Sobres os apelos à democracia, através dos abaixo-assinados. O abaixo-assinado é um instrumento que
tem o seu papel na democracia e que ninguém impede de os fazer. É uma intervenção na comunidade, na
sociedade, de uma forma individual, por isso é que se chamam abaixo-assinados e quem assina, quem
coloca a sua identificação responsabiliza-se por tal, concorda com aquilo que diz a moção ou o abaixoassinado, Ninguém pode inibir as pessoas de o fazerem. Mais, as pessoas, quando se diz que estão ligadas
a Sobral do Campo... Estamos aqui nesta sala, toda a gente sabe onde é que fica Sobral do Campo,
estamos em condições de assinar o abaixo-assinada sobre Sobral do Campo, desde que seja um assunto
ou um tema que nos diga alguma coisa, como é óbvio. Eu penso que fui esclarecedor sobre isto. Eu tive
conhecimento desse abaixo-assinado sobre a construção da capela mortuária há um tempo a esta parte, de
uma forma mais calendarizada no tempo, no dia vinte do dez de dois mil e vinte eu tenho o hábito de
—

apontar as coisas. Quero-vos dizer que ‘vale aquilo que vale’, mas é um instrumento de democracia. Falou
aqui na construção do centro de dia como eu já disse, no turismo religioso. A Câmara Municipal está a
acompanhar um estudo que está a ser feito sobre turismo religioso através da Diocese de Portalegre-Castelo
Branco. Tive já algumas reuniões com Sua Excelência Reverendíssima o Bispo da Diocese, mas também
vos quero dizer que já falei com o Manuel Felício, sobre a divisão das dioceses, como sabem também temos
a Diocese da Guarda no nosso território. Portanto, também tenho diálogo com os nossos bispos, que
intervêm na nossa comunidade, no nosso concelho, sobre isto, no entanto, quero dizer-vos que na Diocese
Portalegre-Castelo Branco está o processo mais adiantado

—

aliás, está a anos-luz do da Guarda

—

e que

está ligado ao Sobral do Campo, que faz parte da Diocese Portalegre-Castelo Branco. Falou aqui das rotas
pedestres. e elas existem nalguns territórios do nosso concelho. O Presidente da Câmara não está
maniatado por ninguém. Nunca esteve. Ao longo da sua vida sempre foi muito determinado a dizer as coisas
de uma forma educada

—

faz parte dos valores que eu tenho

—,

quando não concordo, digo que não

concordo. Quando concordo, digo que concordo, mas às vezes, mesmo concordando, manifesto sempre a
minha opinião e nisso, o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco não está refém de ninguém,
que fique bem claro. Senhor Vice-Presidente, gostei das suas palavras de esperança para o futuro e a
esperança é o que nos deve movimentar. Se não tivermos esperança, logo à partida somos
descredibilizados. Precisamos de esperança, precisamos de acreditar no futuro e, nestes tempos que
correm, só nos desafia a acreditar mais no futuro e nos responsabiliza a trabalhar mais, se calhar, de uma
forma diferente do que fazíamos há cerca de um ano atrás. Falou aqui nos apoios que a Câmara Municipal
faz e porque é que o faz e fá-lo porque tem condições para isso, porque tem o equilíbrio financeiro. Refere
—
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aqui o Anuário dos Municípios Portugueses, um documento com credibilidade, não é um mero documento
ou estudo, está fundamentado e essa é a resposta para nós irmos investir mais de quatro milhões de euros
na nossa economia e na nossa comunidade. Estando nós num patamar, num nível, num ponto da escala
dos trezentos e oito municípios, como estamos, permite-nos fazer isso e, se houver necessidade de mais
alguma coisas que a gente veja que temos necessidade de intervir, cá estamos nós para o fazer, como
tenho dito sempre em todos os locais onde tenho falado sobre isto. Falou aqui nos vários apoios: ULS,
Educação, Saúde

—

ULS já, portanto, com dois apoios... Falou-se aqui na isenção de pagamento de

refeições no Escalão B, na economia, falou-se aqui em medidas extraordinárias e é isso que nós estamos
a fazer. Podem dizer assim: mas podem ir mais longe...! Se nós acharmos dever ir mais longe, iremos.
Temos condições financeiras para o fazer. Agora, cá está, quando tomamos decisões, temos de saber o
que é que estamos a decidir. Mas, há aqui uma coisa que a Câmara Municipal fez em parceria com as
entidades que representam as organizações, as pessoas, as empresas e esse diálogo tem de ser
permanente. Quando falamos dos táxis, tivemos que ir falar com a Antral. Eles têm o know how, têm o
conhecimento das coisas outros municípios já o estão a fazer e, para nós é muito mais cómodo fazê-lo.
—

—

Se falamos de economia temos que ir à AEBB, à Associação Empresarial da Beira Baixa. Se falamos de
comércio e serviços, vamos falar com a ACICB. Mas não é só para os associados destas grandes
organizações, mesmo não sendo associados, também temos que permitir outros candidatar-se. Mas a
ACICB tem que fazer chegar-nos evidências desse apoio. A Câmara Municipal, ao colocar um apoio
financeiro na ACICB, a ACICB já sabe que tem de mostrar-nos evidências desse apoio para as empresas e
isso é assente em documentos, alguns já estão aprovados, outros ainda não estão, ainda estão em
elaboração, porque este é um trabalho que já se desenvolveu lá atrás... Quando falámos de apoio no que
diz respeito ao pagamento de uma percentagem sobre as propinas para os estudantes, tivemos que falar
com o Instituto Politécnico de Castelo Branco. Quando falámos de apoio à educação tivemos que falar com
os quatro agrupamentos de escolas: o que é que vos preocupa, o que é que vocês necessitam...? Nós
estamos cá para isso. Quando falámos da área da saúde, fomos ter com quem está na saúde: o que é que
vocês precisam...? Cá estamos nós... E é assim que as coisas se desenvolvem. E depois aquelas
intervenções da Câmara Municipal em prol da economia, não me posso esquecer daquilo que foi aqui falado,
o caso dos programas Habitar Castelo Branco e Habitat Castelo Branco Solidário. Como vocês sabem, o
Habitar Castelo Branco vai até ao dia vinte e dois de janeiro, as candidaturas e o Habitar Castelo Branco
Solidário continua: portanto temos cinquenta mil euros deste ano que transitam para o ano que vem, daí
teremos duzentos mil euros para o ano 2021, mais os cinquenta mil euros de 2020, são duzentos e cinquenta
mil euros... Isto é intervenção na economia. Sabemos que o valor gasto numa reconstrução, numa
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requalificação de uma habitação é transformado em termos de economia e, mais ainda, moderniza o nosso
setor habitacional até em áreas como, por exemplo, a do Castelo onde tem uma grande intervenção, as
nossas aldeias também podem candidatar-se. Portanto, é isso que estamos a fazer. Senhora Vereadora
Cláudia Soares Domingues falou do Natal Branco e a reinvenção do Natal Branco. Já falámos sobre isso,
mas nunca é demais referir que nós temos, neste momento, oitocentas e dez pessoas ou empresas do
comércio local que se candidataram... Aliás, tive o cuidado de dizer esses números na Assembleia
Municipal. Oitocentos e dez é um valor que, quero vos dizer, era o valor que nós perspetivávamos.
Andávamos nos oitocentos, oitocentos e tal e cá está ele... Portanto, é sinal que as organizações, neste
caso, a ACICB, que tinha feito o trabalho de casa que eu agradeço e que nos facultou os números que nos
levou a avançar com o valor ajustado ao que era espectável. Falou-se no livro infantil sobre Castelo Branco,
que retrata os nossos equipamentos. É uma forma diferente de divulgar o nosso território, o nosso património
e agora com uma situação diferente, já que não podem visitar, as nossas crianças
primeiro ciclo

—

—

o pré-escolar e o

têm o livro à sua disposição... E mais, com uma vertente diferente: em português e inglês.

Também é uma aposta no futuro, no desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. O Espetáculo do Ruca
que vai ser nos dias vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro, de manhã penso que o último espetáculo é
—

às onze horas da manhã

—

corrijam-me se estou errado. É um espetáculo de cariz solidário e vai ser para

adquirir, eu diria, algumas lembranças de Natal, para a noite de vinte e quatro para vinte e cinco, no nosso
hospital, aos doentes internados. Portanto, estamos a dialogar com a ULS, estamos a dialogar com a Liga
dos Amigos do Hospital e é nesse aspeto
associações

—,

—

sempre falando com as pessoas, com as entidades, com as

que é muito mais fácil pois estão no terreno, sabem, e é com eles que estamos a dialogar, a

‘criar pontes’. O concurso de presépios, a iniciativa Compre Aqui também agradeço aquela lembrança que
nos fez a Senhora Vereadora Cláudia Domingues, uma pessoa sempre muito esperta para estas coisas e
cujas ideias eu agradeço... Dizer-lhe que nos deu aqui dicas para o Natal. Às vezes nós temos tanta
dificuldade em arranjar então e agora nesta fase pior ainda um tema e trazer-nos aqui um exemplo de o
—

—

que é que nos devemos comprar para o Natal, para oferecer. Obrigado. Comprar no comércio local estamos
a apostar no futuro das nossas empresas, nos produtores endógenos e que, neste momento, estão em
dificuldade, como o exemplo que apresentou dos produtores de leite e queijo. Nós estamos com um papel
concretizador na Rota do Queijo, com várias candidaturas, mas isto não está fácil, portanto, também nos
alertou para uma dificuldade
dificuldades

—

—

é importante desafiar-nos para arranjarmos formas de ultrapassar essas

e faz aqui o apelo para continuarmos a investir no Natal, na união, na família, na decoração

das montras, na decoração das nossas janelas e também falou aqui nas rotundas... Quero dizer que é de
bom-tom ver algumas instituições, à noite, a passear de autocarro os seus idosos pela cidade para que
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possam ver a iluminação de Natal, para tirá-los um pouco das instituições, tomando em linha de conta os
requisitos da DGS e o agrado que esses idosos tem manifestado. Eu acho que a nossa cidade está bonita,
está simples, está emblemática, não com aquele calor humano das pessoas, mas isso fica para o ano dois
mil e vinte e um se Deus quiser. Depois faz aqui esta ligação à coesão social e territorial, pela iniciativa de
dar música às nossas populações, aquecer-lhes um pouco o coração, o ambiente, porque, quer queiramos
quer não, nestes tempos que correm, mais fácil é cair na solidão, na tristeza, principalmente quando estamos
separados dos nossos entes queridos e daqueles que mais nos dizem, eu sei do que é que estou a falar,
porque de uma forma pessoal isso também me toca. Fala-se aqui na criatividade, na imaginação criativa da
Câmara Municipal, que já nos carateriza. Isso é uma forma que nós temos estado, não só na vida política,
mas que estamos aqui, numa linha orientadora de apoio à nossa comunidade. De uma forma, se calhar, um
pouco mais prolongada no tempo, a minha intervenção, quero terminar como comecei, desejando a todos
um Santo Natal, um Natal o mais acolhedor possível, tomando-se sempre em consideração os tempos e os
momentos que vivemos

—

pensando em todos, principalmente nos mais vulneráveis

—

e desejando um ano

de dois mil e vinte e um que nos traga aquilo que nós mais ambicionamos que é a saúde de todos, a saúde
de todos aqueles que, eventualmente, estarão a passar neste momento por situações mais difíceis, quer
sejam no âmbito da pandemia, quer sejam outras dificuldades. Sabem que podem contar com a Câmara
Municipal, porque a Câmara Municipal está aqui para os ajudar naquilo que pode e de uma forma
determinada. Muito obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeïda: “Mais uma vez muito bom dia. Senhor Presidente,
se me permite, eu iria dar aqui duas notas. Uma que se prende, exatamente, com a questão do Barrocal e
uma segunda, ainda voltando ao assunto que hoje me trouxe, que é a Casa Mortuária de Sobral do Campo”.

O Senhor Presidente José Augusto Alves: “Desculpe Senhor Vereador... Deixe-me intervir só aqui
para perguntar... Já foi ao Barrocal...? Gostou... ?“
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Já fui ao Barrocal e gostei muito. Estava eu a
dizer, relativamente a estas duas notas, que queria dar o seguinte apontamento. Eu estou na vida política
na vida pública até já estou há mais anos

—,

—

mas estou na vida pública- política desde o ano dois mil e cinco,

quando fui eleito para a Assembleia de Freguesia de Castelo Branco. Desde então, eu tenho procurado dar
os meus contributos com intervenções: fi-lo na Assembleia de Freguesia; fi-lo, em tempos, na Assembleia
Municipal; e, agora também, no Executivo. Tenho deixado os meus registos, muitas opiniões escritas e,
portanto, tenho tomado posições. Umas vezes acerto e, por ventura, outras terei errado, mas para todos os
efeitos, umas vezes acerto, outras vezes estarei errado. Mas, ainda assim, não me escondo atrás do

Ata n.° 3612020, de 18 de Dezembro

Página 18130

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
cinzentismo, de não manifestar e dar o meu contributo, O propósito é sempre o mesmo. Umas vezes mais
conseguido, outras vezes, não tanto. É, de facto, dar o meu melhor em prol da comunidade onde estou
inserido. Vem isto a propósito da questão do Barrocal, porque, como o Senhor Presidente da Câmara dizia
—

e bem

—

está aí e eu acrescento: e ainda bem que está cá. Eu tive oportunidade de visitar com os meus

filhos e quero dar nota de que é um espaço que me agrada particularmente. Mas, Senhor Presidente, a este
propósito, por vezes surgem determinadas intervenções, que nós ficamos com a ideia que a Vereação, o
PSD terão estado, no passado, contra o Barrocal. E é aqui que de facto vêm as vantagens da gente deixar
as nossas opiniões escritas, porque agora vale a pena, se calhar, revisitá-las: eu fiz um vídeo, em frente ao
Barrocal, eu fiz um escrito sobre o Barrocal, e estes escritos datam de dois mil e dezassete. Eu não vos vou
maçar, era o que mais faltava, em ler os escritos de então, do Carlos Almeida, mas tenho a tentação e puxar
aqui por dois parágrafos, a propósito do Barrocal. Passo a citar: ‘não somos fundamentalistas, entendemos
que podem e devem existir intervenções nestes espaços e, em concreto, também no Barrocal. Apoiamos a
ideia da criação de um parque natural, com o cuidado dos possíveis elementos interpretativos e de fruição,
terem o menor impacto ambiental e serem devidamente integrados no espaço”. Depois, mais à frente,
continuo: “criar um parque natural no Barrocal, sim; devem existir cuidados paisagísticos para evitar fortes
impactos ambientais, óbvio; o que não é aceitável é assistirmos a uma nova expansão residencial no
Barrocal”. Eu poderia continuar, mas, de facto, quer neste texto, quer no vídeo que também, podem revisitar,
eu sou favorável a uma intervenção no parque natural. Nunca me posicionei do lado do fundamentalismo,
no que diz respeito a este mesmo assunto. Têm surgido algumas críticas, pontuais, que eu acompanho. Eu
penso que o Executivo também estará atento a isso e, portanto, é um processo, é um caminho que está a
decorrer e há todas as condições para que o Barrocal possa ser uma âncora da nossa cidade, do nosso
concelho. O PSD sempre apoiou este projeto. Que não fiquem as insinuações de que nós, no passado, à
semelhança de todas as nossas tomadas de posição, são sempre de revanchismo, são sempre de ‘bota
abaixa’, são sempre de crítica. No que diz respeito à questão da casa mortuária, Senhor Presidente, o
assunto não é de telenovela. É um assunto que nos merece o maior respeito. Isto mexe com a perda das
pessoas, com os seus valores, mexe com a sua espiritualidade. Agora, os contornos
aqui desenhados, outros, por ventura, não terão sido

—

—

e alguns já foram

de tudo isto é que, de facto, são mesmo de

telenovela. E em relação à casa mortuária, eu deixo só estas duas últimas notas. Uma primeira tem a ver
com a questão de prioridades. Do ponto de vista do PSD, a ser materializado este investimento, eu acho
que é um erro tremendo que se está a fazer, porque a população não sente necessidade dele. È uma
questão de prioridade. Há outras possibilidades de fazer, com o mesmo dinheiro, outro tipo de investimentos,
no sentido deste investimento ser mais reprodutivo, de ter a capacidade de atrair pessoas. E se a opção é
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mesmo o betão, então que se faça a piscina, porque isso vai ao encontro, mais seguramente, a muito mais
interesse por parte de quem lá vive e a Câmara Municipal de Castelo Branco tem condições, neste momento,
para fazer a piscina. Se for essa a opção, insisto. É uma questão de deslocalizar o investimento, estes
duzentos e sessenta e quatro mil euros. É desta forma, com intervenções criativas, inovadoras, no campo
do imaterial, no campo turístico, que nós podemos combater aquele que é, por ventura, o nosso maior
problema que é o despovoamento das nossas freguesias. Em segundo lugar, é a questão da atitude. E
aquilo que está aqui subjacente à atitude de um ex-Presidente de Câmara é grave. É grave porque
desautoriza quem está no exercício de funções, porque continua a reunir-se e a mandar como se estivesse
no exercício de funções. Faz chantagem com a população... E isto foi presenciado por várias pessoas: ‘se
vocês não querem a casa mortuária, então não têm cá o dinheiro’. E isto é que é profundamente lamentável,
é contra isto que nós nos indignamos. Eu termino, dizendo o seguinte: se populismo é estar com as pessoas,
então nós somos populistas; se populismos é estar e acompanhar as preocupações das pessoas, então nós
somos populistas; se, de facto, populismo é estar com a ambição das pessoas, Senhor Vice-Presidente, nós
somos populistas. Muito obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente, Jorge Carrega Pio: “Senhor Presidente, se me permite,
relativamente à questão que se está a colocar, eu também queria fazer aqui um ou dois apontamentos. Se
bem percebi, a questão do Barrocal até surgiu, acima de tudo, para exemplificar, que muitas vezes, nós não
podemos ir é atrás de determinados movimentos que se criam para depois, daí, de certa forma, mudarmos
a nossa linha e estratégica política e, muitas vezes, um programa eleitoral que foi votado. Aquilo que eu
queria sublinhar é que me considero uma pessoa moderada e com muito respeito pela democracia e, ainda
mais, pelas instituições. E, aquilo que eu acredito, enquanto político, é que entendo que as instituições são
as entidades que nos dão mais garantias, de certa forma, para mediar, a vontade dos cidadãos, da decisão
política. Como tal, para mim, isso é uma prioridade, é fundamental. Ou seja, há instituições que devem
nortear a nossa ação, ou pela Câmara, ou pela Junta. Não quer dizer isto que eu assim já não estou próximo
das populações... Não... Eu estou próximo das populações, porque toda esta gestão diária, nos obriga, ou
num momento de definição de estratégia termos ouvido as populações e termos colocado em votação
determinada linha executiva, que foi votada e, como tal legitimada para atuar e, simultaneamente, se é coisa
que tem caraterizado este Executivo

—

pelo menos falo por este e pelo anterior

—,

é uma proximidade com

as populações brutal... Agora, o que nós não podemos é, de certa forma, por situações que surgem, muitas
vezes alimentadas por ‘razões que às vezes a razão desconhece’ de definirmos: então, já não faço aquilo
que eu me tinha proposto fazer e vou mudar radicalmente as minhas ideias, quando também estamos
perante situações que têm mais que prova de que o Município de Castelo Branco e este Executivo, têm feito
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muito pelas nossas freguesias. E, essa ideia do betao... Nao e so essa questao... Ha muito do imaterial...
Muitas das intervenções do Senhor Vereador Carlos Semedo já mostram muito daquilo que se faz nas
freguesias, do ponto de vista cultural e daquilo que são outras dinâmicas económicas e sociais das nossas
freguesias. Portanto, temos que pensar é pelo menos é assim que eu entendo o meu papel como político
—

—,

em prol de todos, mas mediados pelas instituições... Essa questão do populismo, sabe bem, que não é

isso o que eu quero dizer. A questão do populismo, muitas vezes, está associado a outro fenómeno que
também é generalizado, muitas vezes mundialmente, que se associa a uma demagogia e, muitas vezes,
filmes que se trazem aqui, são meras peças de ficção. Obrigado.”
O Senhor Presidente José Augusto Alves: “Eu penso que foram respondidas as perguntas e eu só
refiro que, quanto à questão do Barrocal, eu só disse “algumas pessoas”... Não me referi a ninguém, porque
se houvesse necessidade de referir ao Senhor Vereador Carlos Almeida, ‘era logo’, de imediato, aliás, como
sabe que o faço quando há necessidade disso.
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

—

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (alíneas o) ouu) do n.°ldo artigo 33.° datei n.°75/2013, de l2de

setembro)
1.1. Associação de Futebol de Castelo Branco
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, atribuir um subsídio de € 1.000,00, à Associação de Futebol de Castelo
Branco, como apoio financeiro à realização de testes de controlo de disseminação da Covid-19 às equipas.
1.2. Associação de Diabéticos da Beira Baixa
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, atribuir um subsídio de € 2.500,00, à Associação de Diabéticos da Beira
Baixa, como apoio financeiro destinado a apoiar as suas atividades.
Ponto 2

—

OBRAS MuNIcIPAIS

2.1. Estruturação do Corredor Urbano Entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização
Empresarial. Prorrogação de Prazos de Empreitadas
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Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6078, de 15/12//2020 da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, propondo a prorrogação do prazo, a título gracioso, da empreitada de
Estruturação do Corredor Urbano Entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização Empresarial.
Adjudicatário: Duafar Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Valor da adjudicação: € 788.476,97. Prazo:
—

240 dias. Da informação consta o texto transcrito seguidamente: “Em resposta ao pedido da prorrogação de
prazo apresentado pela empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, LUa, através de ofício com

registo de entrada n.° 9732 de 04/12/2020, informamos o seguinte: Apesar do Acordo de Gestão entre as
lnfraestruturas de Portugal e o Município ter sido assinado a 13 de maio de 2020, foi necessário, no âmbito
desse acordo, reunir um conjunto de elementos relativos à empreitada e que se submeteram à apreciação
da lP. Só a 29 de outubro foi assinado o Auto de Consignação Parcial (relativo apenas à zona de intervenção
que envolve a EN3) e que permitiu o início dos trabalhos que, mesmo assim, estão sempre condicionados
às aprovações parciais de projetos de sinalização temporários das várias fases de intervenção naquela área;
Relativamente aos trabalhos de eletricidade aprovados atempadamente pela EDP, foi tomada, já em fase
de acompanhamento de obra, a opção de corte dos cabos de média tensão e não somente o simples
rebaixamento. Os motivos invocados pela EDP para se adotar esta solução envolvem aspetos de segurança
com os quais todas as partes envolvidas concordaram, não envolvendo custos adicionais para a obra. Esta
opção, no entanto, acaba por desencadear um processo interno na EDP mais moroso do que o inicialmente
previsto. Face ao anteriormente exposto, a fiscalização considera que os motivos invocados pelo
adjudicatário justificam o pedido de prorrogação de prazo pelo período de 150 dias pelo que solicita a sua
aprovação bem como os elementos anexos ao pedido, cronograma financeiro e plano de trabalhos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada de
Estruturação do Corredor Urbano Entre a Avenida do Empresário e a Área de Localização Empresarial,
requerida pelo empreiteiro, Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, pelo período de cento e

cinquenta dias, a título gracioso, ou seja, desde que não resultem quaisquer encargos para o dono de obra,
presentes ou futuros, relacionados com custo de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus,
derivados da prorrogação de prazo”.
2.2. Substituição de Depósitos Caução por Garantias Bancárias
2.2.1. Requalificação da Rua Conselheiro de Albuquerque na Zona Compreendida Entre a Rua
Dadrá e a Avenida Nuno Álvares
Pela Senhora Presidente em exercício, foi presente a informação n.° 6069, de 14/12/2020, da Secção de
Contabilidade, para substituição de depósito caução por garantia bancária, nos termos do artigo 294.° do
Ata n.° 3612020, de 18 de Dezembro
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CCP, que se transcreve: “Considerando que: 1. Foi apresentada pela empresa Duafar Construção Civil e
—

Obras Públicas, LUa, um pedido para substituição de Depósito Caução por Garantia Bancária; 2. O Depósito
Caução tem o n .° 10999, de 03/11/2020, no valor de € 1.577,06, referente a 5% do auto n .° 1, nos termos
do artigo 353.° do CCP, o qual foi depositado na Caixa Geral de Depósitos, conforme cópia anexa; 3. A
Garantia Bancária apresentada, para substituição do Depósito Caução, tem o n.° 20204050—9347335300000140911, datada de 06/11/2020, no valor de € 13.940,00, referente a 5% do Contrato, foi emitida
pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL, a qual se anexa. Nos termos do artigo 294.°
do CCP, não se vê inconveniente em ser autorizada a substituição do Depósitos Caução, uma vez que não
resulta uma diminuição das garantias para o Município”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 294.° do Código dos Contratos
Públicos (CCP), no âmbito da empreitada de Requalificação da Rua Conselheiro de Albuquerque na Zona
Compreendida Entre a Rua Dadrá e a Avenida Nuno Álvares e a requerimento da empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, autorizar a substituição do depósito caução, n.° 10999, de
03/11/2020, no valor de € 1.577,06, referente a 5% do auto n.° 1, nos termos do artigo 353.° do CCP, o qual
foi depositado na Caixa Geral de Depósitos, pela garantia bancária n.° 20204050—934733-5300000140911,
datada de 06/11/2020, no valor de € 13.940,00, referente a 5% do Contrato, emitida pela Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL.
2.2.2. Requalificação do Pavilhão Industrial Propriedade do Município no Lote 1 da Área de
Localização Empresarial de Castelo Branco
Pela Senhora Presidente em exercício, foi presente a informação n.° 6070, de 14/12/2020, da Secção de
Contabilidade, para substituição de depósito caução por garantia bancária, nos termos do artigo 294.° do
CCP, que se transcreve: “Considerando que: 1. Foi apresentada pela empresa Duafar Construção Civil e
—

Obras Públicas, LUa, um pedido para substituição de Depósito Caução por Garantia Bancária; 2. O Depósito
Caução temo n.° 11032, de 03/11/2020, no valor de €6.737,80, referente a 5% do auto n.° 1, nos termos
do artigo 353.° do CCP, o qual foi depositado na Caixa Geral de Depósitos, conforme cópia anexa; 3. A
Garantia Bancária apresentada, para substituição do Depósito caução, tem o n.° 2020-4050-9347235300000140907, datada de 06/11/2020, no valor de € 12.471,84, referente a 5% do Contrato, foi emitida
pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL, a qual se anexa. Nos termos do artigo 294.°
do CCP, não se vê inconveniente em ser autorizada a substituição do Depósito Caução, uma vez que não
resulta uma diminuição das garantias para o Município”.
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 294.° do Código dos Contratos
Públicos (CCP), no âmbito da empreitada de Requalificação do Pavilhão Industrial Propriedade do Município
no Lote 1 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco e a requerimento da empresa Duafar

—

Construção Civil e Obras Públicas, Lda, autorizar a substituição do depósito caução, n.° 11032, de
03/11/2020, no valor de € 6.737,80, referente a 5% do auto n.° 1, nos termos do artigo 353.° do CCP, o qual
foi depositado na Caixa Geral de Depósitos, pela garantia bancária n.° 2020-4050-934723-5300000140907,
datada de 06/11/2020, no valor de € 12.471,84, referente a 5% do Contrato, emitida pela Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL.
Ponto 3— ÁREA DE LocALizAçÃo EMPRESARIAL DE CASTELO BRANCO
Venda do Lote 180. António Carlos Salgueiro da Conceição
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6122, de 16/12/2020, do Senhor Vice-Presidente,
Jorge Carrega Pio, propondo a venda do Lote 180 da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco
(ALECB), com a área de 900,00 m2, ao empresário António Carlos Salgueiro da Conceição, pelo valor de
€900,00 (€ 1 ,00/m2, conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 32.° do Regulamento da Área de Localização
Empresarial de Castelo Branco e nas condições previstas no artigo 37.° do mesmo regulamento), para a
instalação de uma oficina de pintura e chapa para veículos automóveis.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do Lote 180 da Área de Localização
Empresarial de Castelo Branco (ALECB), com a área de 900,00 m2, ao empresário António Carlos Salgueiro
da Conceição, pelo valor de € 900,00 (€ 1,00/m2, conforme estabelecido no n.° 1, do artigo 32.° do
Regulamento da Área de Localização Empresarial de Castelo Branco e nas condições previstas no artigo
37.° do

mesmo regulamento), para a instalação de uma oficina de pintura e chapa para veículos

automóveis.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de compra e venda.
Ponto 4— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
4.1. Filípa Gouveia da Costa Barata. Castelo Branco. Certidão de Anexação
Pelo Senhor Presidente, foi presente a informação n.° 17, de 15/12/2020 (n.° de entrada 1 6173, de
18/12/2020), da Divisão de Urbanismo e Obras Particulares, com o texto que se transcreve: “Relativamente
ao assunto em epígrafe, informa-se o seguinte: 1

.-

Foi solicitado pela requerente acima identificada, a

emissão de uma certidão que ateste em como os prédios inscritos na matriz urbana da freguesia de Castelo
Ata n.°
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Branco sob os artigos 2885.° e 15416°, poderiam ser anexados, passando a constituir um único artigo. 2.A referida certidão destina-se a ser entregue na repartição das finanças, como elemento instrutório do pedido
de anexação. 3.- Os referidos prédios inscritos na matriz urbana da freguesia de Castelo Branco sob os
artigos 2885.° e 15416°, são contíguos entre si, conforme se pode constatar na foto. 4.- Do ponto de vista
urbanístico não existe qualquer inconveniente da referida anexação. Assim e face ao exposto, considera-se
que do ponto de vista legal, não existe qualquer impedimento em que seja emitida a certidão atestando que
os referidos artigos podem ser anexados”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a anexação dos prédios inscritos na matriz
predial urbana sob os artigos 2885.° e 15416°, da freguesia de Castelo Branco e a passagem de respetiva
de certidão de anexação destinada a ser entregue na repartição das finanças, como elemento instrutório do
pedido.
4.2. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Novembro de 2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6024, de 10/12/2020, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês novembro de 2020.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— SERVIÇOS MuNIcIPALIzAD0S DE CASTELO BRANCO

Ratificação de Deliberações do Conselho de Administração e Aprovação de Respetivas Minutas
de Contrato
5.1. Reposição de Pavimento em Betuminoso na Zona Abrangida pelo Concelho de Castelo
Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo
Branco, tomada em 14/12/2020, relativa à adjudicação da consulta prévia para a Reposição de Pavimento
em Betuminoso na Zona Abrangida pelo Concelho de Castelo Branco, à empresa António Sousa Baltazar &
Filhos, Lda, pelo montante de € 30.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
14/12/2020, relativa à adjudicação da consulta prévia para a Reposição de Pavimento em Betuminoso na
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Zona Abrangída pelo Concelho de Castelo Branco, à empresa António Sousa Baltazar & Filhos, Lda, pelo
montante de € 30.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
5.2. Renovação de lnfraestruturas e Repavimentação na Rua Nova da Escola, Rua do Bairro de
Baixo e Adjacentes na Povoação de Mata
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo
Branco, tomada em 02/12/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação de
lnftaestruturas e Repavimentação na Rua Nova da Escola, Rua do Bairro de Baixo e Adjacentes na
Povoação de Mata, à empresa António Sousa Baltazar & Filhos, Lda, pelo montante de € 260.647,57,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
02/12/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação de Infraestruturas e
Repavimentação na Rua Nova da Escola, Rua do Bairro de Baixo e Adjacentes na Povoação de Mata, à
empresa António Sousa Baltazar & Filhos, Lda, pelo montante de € 260.647,57, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
5.3. Renovação da Rede de Abastecimento de Água na Rua Direita, na Rua da Trincheira, Rua
do Rossio e Adjacentes em Tinalhas
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo
Branco, tomada em 02/12/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação da Rede de
Abastecimento de Água na Rua Direita, na Rua da Trincheira, Rua do Rossio e Adjacentes em Tínalhas, à
empresa António Lourenço, Lda, pelo montante de €316.491,84, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
02/12/2020, relativa à adjudicação do concurso público para a Renovação da Rede de Abastecimento de
Ata n.° 3612020, de 18 de Dezembro
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Água na Rua Direita, na Rua da Trincheira, Rua do Rossio e Adjacentes em Tinalhas, à empresa António
Lourenço, Lda, pelo montante de € 316.491,84, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
respetivo contrato.
Ponto 6— PATRIMÓNIO
6.1. Aquisição Graciosa de Imóvel em Sarzedas. Maria da Graça Lopes Lourenço
Pelo Senhor Presidente foi presente uma comunicação de Maria da Graça Lopes Lourenço e Maria José
Lopes Lourenço, remetida via correio eletrónico datado de 03/11/2020, em que declaram ser da sua vontade
doar à Câmara Municipal de Castelo Branco o imóvel localizado na Rua Álvares Pereira, 13, em Sarzedas.
No sistema de gestão documental MyDoc, os serviços exararam a seguinte informação, em 16/12/2020:
“Trata-se de uma moradia em muito mau estado de conservação e sem quaisquer condições de utilização.
As proprietárias, na sequência de vistoria realizada pela Comissão Municipal foram notificadas para a
realização de obras, tendo as mesmas em resposta informado que pretendiam doar o imóvel à Câmara.
Salvo melhor opinião, julga-se que poderá ser aceite a doação, sendo que após a escritura a autarquia terá
de fazer pelo menos a intervenção que foi exigida aos proprietários, que ia no sentido da demolição dos
elementos estruturais em ruma e de proceder a limpeza do interior do edificado e do logradouro para se
salvaguardarem as questões relacionadas com a saúde pública e a segurança dos utentes da via pública.
Caso superiormente o executivo delibere aceitar a doação propõe-se que o processo seja reencaminhado
para o DAG para que, com o notariado, iniciem as diligências junto das proprietárias para a realização da
escritura de doação. À consideração superior.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.°
75/20 13, de 12 de setembro, aprovar a cedência gratuita do imóvel localizado na Rua Álvares Pereira, 13,
em Sarzedas.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a respetiva escritura de cedência graciosa.
6.2. Atribuição de Preço a Obra Literária Patrocinada pelo Município
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 6142, de 17/12/2020, do Gabinete de Apoio à
Presidência, propondo a atribuição do preço de € 6,00 para venda ao público da obra literária patrocinada
pelo Município, Guia Infantil Sobre Castelo Branco, no Posto de Turismo.
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A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
nos termos da alínea cc) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o preço de
€6,00 para venda ao público da obra literária patrocinada pelo Município, Guia Infantil Sobre Castelo Branco,
no Posto de Turismo.
Ponto 7— CONTABILIDADE
7.1. 32.a Alteração ao Orçamento e 31.a às Grandes Opções do PIanoI2O2O
Pelo Senhor Presidente, foram presentes a 32.a Alteração ao Orçamento e 31.a às Grandes Opções do
Plano/2020, na despesa, no valor de € 503.500,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
7.2. 33a Alteração ao Orçamento/2020
Pelo Senhor Presidente foi presente a 33a Alteração ao Orçamento/2020, na despesa, no valor de
€ 30.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
7.3, 34.a Alteração ao Orçamento e 32.a às Grandes Opções do PlanoI2O2O
Pelo Senhor Presidente foram presentes a

34a

Alteração ao Orçamento e 32.a às Grandes Opções do

Plano/2020, na despesa, no valor de € 280.272,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 8— DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros. Minuta de
Protocolo de Apoio aos Taxistas do Concelho, no Âmbito das Medidas de Apoio à Comunidade
Durante a Pandemia
Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta do protocolo a celebrar com a Associação Nacional dos
Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), que tem por objeto o estabelecer “a forma
de cooperação entre as partes, tendo em vista o apoio aos taxistas pertencentes ao concelho de Castelo
Branco, potenciando o aumento da sua atividade, a melhoria da sua imagem e a divulgação da marca de
Castelo Branco”. O documento é dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata
identificado como documentação n.° 1.
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A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com a
Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), que tem por
objeto estabelecer ‘a forma de cooperação entre as partes, tendo em vista o apoio aos taxistas pertencentes
ao concelho de Castelo Branco, potenciando o aumento da sua atividade, a melhoria da sua imagem e a
divulgação da marca de Castelo Branco”.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 9— DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 15 de dezembro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 38.014.010,38

€4.719,32

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

Terminados os assuntos da ordem do dia, a Câmara Municipal passou a ouvir as intervenções por parte
do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo 490 da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
Interveio o Senhor Sebastião Tavares Varanda Oliveira, morador em Sobral do Campo. O munícipe
reportou-se à possível construção de uma nova casa mortuária em Sobral do Campo para argumentar que
a atual casa mortuária reúne condições para continuar a ser utilizada, que tal projeto não beneficia a
povoação e que outros projetos, tais como a pavimentação de estradas, deveriam ser equacionados em vez
da construção de uma nova casa mortuária. Alegou ainda que a localização escolhida para a nova casa
mortuária ficaria demasiado junto às habitações. Terminou deixando as seguintes questões ao Senhor
Presidente: Porquê fazer um investimento para uma nova casa mortuária? Porquê não requalificar a atual?
Terminou dizendo que não estava a falar pelo povo de Sobral do Campo, mas disse que todos tinham
assinado, inclusivamente o Senhor Presidente da Junta, o documento que o Senhor Presidente tinha em
sua posse. O Senhor Presidente disse que as declarações do Senhor Sebastião ficavam registadas e 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.
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CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo en or Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas e
45 minutos, da qual se lavrou a presente ta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, ue a s retari i.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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