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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°4
Aos dezasseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, no Salão Nobre dos Paços do Município,
a Câmara Municipal reuniu publicamente por convocatória ordinária, sob a Presidência do Senhor VicePresidente José Augusto Rodrigues Alves, estando presentes os Senhores Vereadores Maria José Barata
Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Barata de
Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
O Senhor Presidente não esteve presente na reunião por se encontrar a gozar um periodo de férias,
Nos termos do artigo 78.° e do n.° 1 do artigo 79°, da Lei n.° 169199, de 18 de setembro, foi convocado
o candidato imediatamente a seguir na lista de candidatos do Partido Socialista à Câmara Municipal de
Castelo Branco, Carlos Manuel Lista Semedo.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Francisco
José Alveihnho Correia.
ABERTu DE REUNIÃO
Pelo Senhor Vice-Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara
Municipal a tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERíoDo ANTES DA ORDEM DO DIA
Depois de desejar bom dia a todos e de cumprimentar os Senhores Vereadores, os Senhores Diretores

de Departamento, os Senhores Jornalistas e o Munícipe presente, o Senhor Vice-Presidente deu inicio
ao período antes da ordem do dia “falando da demonstração de organização, da presença de público e,
acima de tudo, da motivação de todos os que intervieram, quer no dia nove de fevereiro, no desfile das
crianças, quer no dia onze, no desfile das associações e das freguesias. A maturidade dos desfiles, a
eficiência, a qualidade e também a quantidade, porque tem evoluído de ano para ano, No dia nove nós
tivemos cerca de três mil e trezentas crianças e, no dia onze, mil e trezentas pessoas no desfile. Se
associarmos a presença de público quer num evento, quer no outro, que foi extraordinâria, evidentemente
concluímos que são eventos a manter, a melhorar sempre, é isso que temos feito, para não cairmos no
ostracismo, criar algumas formas de inovação para que estes desfiles de carnaval se mantenham vivos.
Foram notórias as declarações de muitos dos participantes quer sejam eles as educadoras, as
professoras, no dia nove, quer os responsáveis pelas associações, no dia onze, pela vontade que têm em
continuar a participar. Também os temas que foram visíveis nos dois desfiles, apesar de serem atuais,
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acima de tudo devem fazer recordar, porque são atuais e às vezes temos que falar deles várias vezes, a
postura de todos. Foram temas muito pertinentes e que nos ajudam, a nós, como politicos, a trabalhar
cada vez mais e melhor. Quero, também, dizer-vos que, no desfile do dia onze de fevereiro, nas freguesias
começa a aparecer a congregação de todas as instituições dentro da freguesia, que é de enaltecer. Para
terminar, não queria deixar de referir o papel preponderante, em termos organizativos, por parte dos
funcionários da Câmara Municipal de Castelo Branco e de todas as entidades que estiveram envolvidas
nesta organização quer no dia nove, quer no dia onze, que foi extraordinário para que ambos os eventos
tivessem o êxito que tiveram. Todos nós estamos de parabéns, o concelho está de parabéns, a cidade
está de parabéns, está toda a gente de parabéns e isto é motivador para conunuarmos com estes dois
desfiles de carnaval. Era isto que eu vos tinha para dizer. Passo a palavra à Senhora Vereadora Maria
José Batista”.
Tomou a palavra a Senhora Vereadora Maria José Batista: Muito bom dia Senhor Presidente em
exercício, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Senhores Diretores, Comunicação Social e Público
aqui presente. Nos finais de 2017, o Senhor Presidente, recebeu um convite para a Câmara Municipal de
Castelo Branco ir ao ENEG 2017

—

Encontro Nacional das Entidades Gestoras da Água e Saneamento,

que se realiza anualmente, que muito nos orgulhou e que nos deve orgulhar a todos os albicastrenses, O
convite fazia referência à apresentação da estratégia utilizada pela Câmara de Castelo Branco no combate
às perdas de água e dá-nos força para continuar com o nosso trabalho que reflete a grande eficiência do
Município de Castelo Branco, também, nesta área. Por que nós, Castelo Branco, do interior, irmos ao
ENEG 2017? Nós sabíamos como estávamos em relação às perdas, mas não sabíamos ainda a avaliação
nacional. Fomos a Lisboa apresentar a nossa estratégia. As entidades gestoras vêm a Castelo Branco
saber, in loca, o que é que nós fizemos durante estes quatro anos, quais foram as metodologias utilizadas
neste período em que reduzimos uma média aproximada de 3%, ou seja, nos últimos quatro anos
reduzimos 13,5%. Dirão que é coisa pouca, mas não é: isto deve-se ao investimento que a Cãmara tem
feito na renovação de redes, nas tecnologias colocadas na rede e nos programas de combate aos
consumos ilícitos. Para que todos saibamos como ficámos, eu trouxe um mapa que marca o panorama
nacional e que mostra como é que Castelo Branco está em relação à sua eficiência, resultado de que
todos devemos congratular-nos”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: ‘Nuito bom dia, Eu começaria por
cumprimentar o Senhor Presidente em exerckio de funções. Este cumprimento é extensivo a toda a
vereação e, também, um cumprimento muito especial aos funcionários desta casa, ao público e à distinta
comunicação social. Se me permitem eu gostaria de ter aqui trés palavras prévias e os presentes não me
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levarão a mal, por fazer uma saudação muito especial para com o Senhor Vereador Carlos Semedo, é a
sua estreia, é, também, uma pessoa por quem nutro admiração enquanto técnico, enquanto alguém que
tem feito, ao longo dos últimos anos, muito em prol da cultura em Castelo Branco e, portanto, permitamme esta saudação muito especial para com o Carlos. Dito isto, eu também gostaria de fazer duas
felicitações, que vão por inteiro para o Município. Em primeiro lugar, de acordo com a demonstração que
foi feita pela Senhora Vereadora Maria José, também eu e o PSD nos congratulamo-nos de que o
Município de Castelo Branco seja reconhecido neste âmbito do combate ao desperdício e, tendo uma
estratégia em prol da eficiência, é bom que Castelo Branco seja reconhecido no panorama nacional como
sendo um Município que tem feito uma aposta séria nessa área. Permita-me que ainda faça uma
felicitação, e estou a referir-me em concreto áquilo que foi uma novidade no desfile de carnaval no dia
nove de fevereiro, no desfile das crianças, ou das escolas, como queiram, porque após tantos e longos
anos em que sempre obedecemos ao mesmo formato, finalmente, neste desfile do dia nove, tivemos uma
novidade. Foi introduzido um fator inovador e eu estou a referir-me em concreto à animação final, depois
do desfile ter terminada e que ficou sob a responsabilidade

—

peço desculpa se estou a cometer um erro,

mas corrijam-me da Companhia do Chapitõ e que eu, francamente, aplaudo e felicito. Apenas permitam—

me a sugestão: em termos futuros, se for possível recorrermos à prata da casa, ou à Companhia de Teatro
Vãatão, seria mais simpático, mais agradável. Mas, ainda assim, fica a minha felicitação. Terminaria este
período das felicitações, felicitando todos os agrupamentos de escolas do nosso concelho. Estou a referirme a eles, em função daquilo que foi público e eu sei

—

e não é o momento apropriado

—,

que existem

muitas formas de ver a questão dos rankings dos exames... Eu sou daqueles que vê desvantagens, mas
também consigo ver lá várias vantagens, porque são um elemento muito importante em termos de gestão
interna para quem dirige uma escola, e não só, será também um fator de análise para todos os
professores... Eu diria que, os agrupamentos de escolas do concelho de Castelo Branco alcançaram, nos
exames do ensino básico e do secundário, resultados muito meritórios. De maneira que o desafio futuro é
estabilizarmos estes resultados e não deixar de ter a ambição de continuar a melhorar. Por isso fica aqui
uma felicitação que é extensiva a toda a comunidade escolar, a todos os alunos, a todos os professores, a
todos os pais e encarregados de educação e, também ao pessoal não docente, destes agrupamentos.
Feitas estas felicitações, eu traria aqui três temas que eu acho que são relevantes. Um tem a ver com a
qualidade da nossa democracia. Este é um tema recorrente mas, infelizmente, é sempre atual e existem
vários indicadores que vão aferindo os níveis de qualidade da democracia, alcançados nos diferentes
países. Todos nós, nesta área, temos responsabilidades, em particular e sobretudo, aqueles que são os
eleitos. Esta, também, é uma questão não só dos eleitos a nível nacional, mas também dos eleitos a nível
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local e, desde logo, do poder local. Dentro destes indicadores, que nos permitem aferir a qualidade da
democracia de um país, ou de uma cidade, ou de um concelho, eu destacaria dois: os níveis de
participação dos nossos concidadãos, por um lado, mas, também, os niveis de transparência da gestão da
coisa pública. Eu faço este preâmbulo, no que diz respeito à qualidade da democracia, porque, nesta

circunstância e dependendo apenas daqueles que estão sentados aqui, nesta mesa, eu faço uma
proposta no sentido de que as reuniões públicas da Câmara Municipal sejam transmitidas em direto, com
imagem e som. Tecnicamente, hoje é muito fácil, basta-nos ter uma máquina de filmar, até com um
telemóvel isso é possível, transmitir através de um endereço, que depois seja disponibilizado no site da
Câmara. Ou seja, teriamos uma transmissão em tempo real, em streaming. A proposta parece-me que é
deveras pertinente, levando em linha de conta, por um lado, o horário das reuniões públicas, porque não é
muito convidativo à participação dos nossos concidadãos, mas, também, por outro lado, eu acho que esta
transmissão direta das reuniões públicas, pode suscitar o interesse pela coisa pública, pela política, e em
particular, dos mais jovens. Haveria aqui um sinal, muito importante da nossa parte e, também, um sentido
pedagógico. Esta é uma primeira questão que eu deixo ao Executivo. Há uma outra que me preocupa
deveras e estou a referir-me ao Museu Francisco Tavares Proença Júnior que, como é do conhecimento
público, integra a rede dos museus do Município, desde 2015, aquando da assinatura de um contrato,
neste mesmo espaço, entre o governo da época e o Município de Castelo Branco, para uma delegação de
competéncias. Sabemos que, este é um museu de âmbito regional e de referência, por variadíssimas
razões, eu destaco duas: porque foi um museu que foi fundado aquando da nossa Primeira República, em
1910 e, sobretudo no âmbito da arqueologia, é, de facto, um museu que deveria ser um polo de atração e
de divulgação, até do próprio concelho e da cidade. Dito isto, é com muita preocupação que eu
acompanho aquilo que se está a verificar no Museu Francisco Tavares Proença Júnior. Temos obras
paradas desde novembro. É certo que esta semana apareceu lá um senhor e até lá anda a fazer umas
coisas mas, efetivamente, as obras estão paradas, desse novembro de 2017. Eu gostava de saber a razão
por que essas obras estão paradas. Em segundo lugar, também é factual, não existe nenhum diretor no
museu e existe a falta de uma liderança e eu acho que é verdadeiramente preocupante haver uma
organização daquela natureza que não tenha alguém que a lidere. E, portanto, eu também gostaria de
saber o por qué de não existir um diretor. Gostaa também de saber qual é a atual estratégia do Museu
Francisco Tavares Proença Júnior. Eu sei que é uma questão que preocupa, deveras, um conjunto de
pessoas ligadas a esta área da cultura e eu gostaria de saber, Senhor Presidente em exercício,
efetivamente, qual é a estratégia que está delineada para aquele museu. Há uma outra questão, que é
consequente daquilo que se está a verificar no museu: é que as obras não são convidativas ou, a paragem
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das obras não é convidativa à visita do museu. Há dias em que não há uma única visita e, dias há, em que
chegam aos quatro visitantes. Isto é muito preocupante e eu diria que, este que é o dito mandato em
termos de aposta estratégica no turismo, de acordo com as palavras do Senhor Presidente, arrastar obras
naquilo que é um dos ex libris do nosso concelho, eu acho que é, francamente, um sinal completamente
contrário, que se está a dar áquilo que se pretende. Há um outro tema que também é muito atual e que
tem a ver com a questão da limpeza dos terrenos e das matas. É algo que decorre da Lei do Orçamento
de 2018, feito, assim já, em última instância, de forma não negociada em que as autarquias passam a ter
responsabilidades de limpar os terrenos quer nas propriedades privadas, quer nas que são detidas pelo
Estado. Se não o fizerem, até trinta e um de maio, serão alvo de um corte de 20% nas verbas do Fundo de
Equilíbrio Financeiro (FEF). É certo e sabido e também é do conhecimento, que até quinze de março essa
limpeza é responsabilidade dos proprietádos mas, a partir dessa data, passa a ser responsabilidade das
autarquias e, os seus agentes, até podem, inclusivamente, vir a ser responsabilizados civil e
criminalmente, em caso de incéndio. Eu faço aqui um conjunto de perguntas. A primeira tem a ver com o
seguinte: vejo e tenho ouvido, com muita atenção, variadíssimos autarcas, de variadíssimos partidos, não
só do PSD, mas também do P5 e de outros partidos, verdadeiramente preocupados com esta questão.
Inclusivamente, a própria associação de municípios, já fez ver ao governo que é uma questão que pode
aqui ter uma dimensão muito significativa e para a qual as próprias autarquias não estão, de todo,
preparadas. E a minha questão é: qual é a posição do Senhor Presidente da Câmara de Castelo Branco?
Porque eu, até ao momento, ainda não ouvi nenhuma declaração sua, no sentido de manifestar alguma
preocupação, se é que ele a tem. Por outro lado, há também uma questão que resulta desta e que tem a
ver com os meios financeiros: para fazer face a esta tarefa que foi delegada, insisto, sem qualquer tipo de
negociação, de forma unilateral, onde é que estão os recursos financeiros para fazer face ao mesmo?
Também é do conhecimento que não existe ainda um cadastro completo da propriedade e a minha
questão é: como é que vocês vão atuar, como é que pensam, qual é a estratégia, não existindo um
cadastro completo da propriedade? Finalmente. Eu estou atento à comunicação social, sei que há um
conjunto de Senhores Presidentes de Câmara que estão manifestamente contra esta delegação de
competências mas, ainda assim, sendo completamente discordantes, estão a fazer algumas coisas e eu
tenho visto algumas iniciativas, inclusivamente, em concelhos vizinhos, mas, em contrapartida, em Castelo
Branco, até ao momento, da parte do Municipio, eu ainda não vi rigorosamente nada. Por isso, gostaria
que fosse clarificado este conjunto de pontos que eu levanto. Muito obrigado”.
O Senhor Vice-Presidente: “Obrigado Senhor Vereador, Vou passar a palavra ao Senhor Vereador
Jorge Pio, depois responderei a essas perguntas. Àquelas a que eu terei resposta para elas”.
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Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Pio: NBom dia a todos. Senhor Presidente em exercício,
Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, Senhores Diretores, Comunicação Social1 público, gostaria
apenas de aqui sublinhar e realçar o inicio do processo de classificação, a monumento nacional) da Sé
Catedral de Castelo Branco, por parte da Direção Regional de Cultura do Centro. Penso que é uma
iniciativa que nos orgulha, de inteira justiça e que vem valorizar um ex libris do nosso património. Também,
penso que não é coincidência o facto de isto resultar no seguimento de um processo de restauração e
requalificação do próprio espaço, no valor de € 500.000,00, o que significa que, mais uma vez, estamos
presentes num processo que é Liderado pela Câmara e onde ela tem uru papel importante. Tal como
acontece no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, estamos sempre a falar de intervenções em que
Câmara Municipal se assume como parte da solução. Muitas vezes, as obras não correm como nós
pretendemos, mas o que é certo é que todo este tipo de intervenções assentam numa estratégia, que é
claramente de reforço do nosso património e de valorização do concelho, uma estratégia para o turismo,
muito bem definida e felizmente, parece-nos que os resultados começam a aparecer. Pegando nos últimos
números do Instituto Nacional de Estatística e tendo, como amostragem, o periodo de 2014 a 2016,
parece-nos que os números podem ser verdadeiramente animadores. Comparando com a Região Centro
e em três indicadores que eu acho que refletem a dinâmica que possa haver no turismo, que em termos do
número de hóspedes, de dormidas ou dos proveitos gerados por este setor, em comparação com a região
centro, em todos estes vetores, Castelo Branco representa uma evolução de 2014 para 2016, claramente,
superior. Na verdade, em termos de número de hóspedes, a Região Centro, no período de 2014 para
2016, apresentou um crescimento de 29,18%, enquanto Castelo Branco apresentou um crescimento de
29,2%. Em termos de dormidas, a Região Centro, no período de 2014 para 2016, apresentou um
crescimento de 25,78%, enquanto Castelo Branco cresceu 36,2%. Em termos de proveitos gerados por
esta atividade, a Região Centro, no período de 2014 para 2016, apresenta um crescimento de 35,7%,
enquanto Castelo Branco apresenta um crescimento de 4274%. Penso que são números animadores,
penso que resultam muito daquela que é a estratégia definida por este Executivo, naquilo que é a
consolidação de aspetos que nós achamos relevantes para termos uma Castelo Branco mais atrativa.
Obviamente, há muito trabalho para desenvolver, mas não podemos afirmar que Castelo Branco está a
passar ao lado desta dinâmica de crescimento no âmbito do turismo. Obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Obrigado Senhor Vereador. Pergunto se há mais alguém
que queira intervir. Queria enaltecer o papel do que tem sido feito quanto às perdas de água e todo o
trabalho que tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal, bem focado pela Senhora Vereadora Maria
José Baptista. Quero reiterar toda a intervenção do Senhor Vereador Jorge Pio que responde a uma das
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perguntas formuladas pelo Senhor Vereador Carlos Almeida. No que diz respeito ao Museu Francisco
Tavares Proença Júnior, segundo a indicação que temos, as obras não estão paradas. Em relação à
questão dos terrenos e das matas, evidentemente, a Câmara Municipal, mais concretamente eu, por
delegação do Senhor Presidente da Câmara, tenho feito intervenções de sensibilização em todas as
freguesias do concelho de Castelo Branco. Ainda ontem estivemos nos Lentiscais e, porque algumas das
localidades têm maior mancha florestal e estão inseridas numa determinada freguesia, também lá tenho
ido com uma equipa constituída por mim, pelo Senhor Coordenador Municipal da Proteção Civil, ainda
pedimos a colaboração dos bombeiros e da Guarda Nacional Republicana, que está sempre presente
nessas ações de sensibilização. Começamos pelo designado meio circulo do pinhal: estivemos em Santo
André das Tojeiras, nas Sarzedas e aqui fomos a mais duas localidades —já estivemos em São Vicente
—

da Beira, em Almaceda, em Monforte da Beira, em Malpica do Tejo e, como vos disse, já estivemos em
Lentiscais, e, evidentemente, para a semana vamos continuar, no fim de contras, sensibilizando as
pessoas, não só para a legislação, que é importante, mas a legislação

—

não é de 29 de dezembro de

2017, essa é a Lei n.° 114, do Orçamento de Estado—, refere-se, mais propriamente, a 2006, O que foi
feito, com a Lei do Orçamento de Estado para 2018, foi focar dois aspetos extremamente importantes,
como a redução dos prazos e o aumento das coimas e, o ser mais acintosa, no fim de contas, foi ser
clarificadora da forma como se deve fazer a limpeza das matas. Essas ações de sensibilização têm sido
divulgadas nas freguesias e têm sido muito participativas: temos ações em que fivemos mais de cento e
cinquenta pessoas. Têm surgido algumas dúvidas que são esclarecidas na hora, se tivermos essas
respostas, senão, são-nos enviadas por e-mail, através das juntas de freguesia, que depois chegam à
Câmara e, no dia seguinte, são respondidas todas a dúvidas. Mais, algumas das dúvidas que têm surgido,
no terreno, nós próprios temo-nos deslocado a esses locais. Quero também dizer que o que está aqui em
causa é a segurança e a proteção das pessoas, dos seus bens, mas, acima de tudo, das pessoas.
Também, respondendo a uma das questões que o Senhor Vereador formulou, a Câmara Municipal está a
terminar a primeira limpeza de estradas e caminhos, no valor de € 140.000,00. Neste momento estamos
em Almaceda. Tem sido feita uma tónica pedagógica, pelas equipas que estão a proceder a essas
limpezas, no sentido de dizer ás pessoas, que tenham dúvidas de como devem limpar os seus terrenos, os
seus espaços, como devem fazê-lo. Não é necessário andarmos aí a badalar, passo o termo, não critico
quem o faz, mas é preciso fazer isto sem criar pânico e isso nós temo-lo feito. Em relação aos €
140.000,00, quero informar que estão a ser limpos cerca de 360 km e que já estão identificados mais
cerca de 370 km, cujo valor rondará a mesma quantia e que, vai ser objeto de procedimento, a curto
prazo, aliás, penso que, durante a semana que vem, esse assunto estará resolvido; isto é, logo que a
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primeira terminar, avançamos com a segunda. Em relação aos terrenos que são da Câmara Municipal, das
freguesias, estão a ser já limpos, inclusive nalguns locais da cidade que foram identificados por esta
equipa que eu falei, que também se desloca aos locais. Eu penso que respondi às suas dúvidas no que diz
respeito à limpeza dos terrenos. Em relação àquela que me formulou sobre a posição do Senhor
Presidente da Câmara, evidentemente, não seria de tom simpático, sem dizer outro termo, da minha parte,
referir algo em que a pessoa do Senhor Presente não está presente’.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Se me permite, eu gostada de ver clarificadas
algumas questões que eu, de todo, não vi. Gostaria de começar pela questão do turismo que foi feita
menção, pelo Senhor Vereador. Eu tenho aqui comigo, os dados de 2015 e de 2016, do Instituto Nacional
de Estatística (INE), como é do conhecimento público ainda não temos os dados de 2017 e é com
particular desapontamento e tristeza que verifico

—

posso dar os números em concreto

—

que, das oito

capitais do interior do pais, quer no total de hóspedes, quer no total de dormidas e estou-me a referir ao
ano 2016, Castelo Branco posiciona-se na sexta posição, Évora em primeiro lugar. E o total de hóspedes
em 2016 foi de 47.020 e o total de dormidas foi de 71.565. Também, é com desapontamento e tristeza que
verifico que, por exemplo, em 2015, o Fundão tinha menos total de hóspedes, tinha 42.695 e de 2015 para
2016 passa para 50.944 e, Castelo Branco, em 2015, ainda assim tinha mais hóspedes do que o Fundão,
tinha 43.562, mas em 2016 já fica acerca de 4.000 hóspedes abaixo do Fundão, Tendo como referência o
Fundão, para não colocar aqui a Covilhã, porque os números da Covilhã, por razões que são
compreensiveis, está noutro campeonato. E, no total de dormidas, o Fundão passa, no ano 2015, de
70.866 para 84.676. Castelo Branco tem uma pequenina evolução, mas é de 5%: passa de 68114
dormidas para 71.565. Portanto, os números estão disponiveis, são do INE, é uma questão de os olhar
com alguma atenção. No que diz respeito a um conjunto de questões que eu levantei, eu começaria por
colocar, novamente, a questão da transmissão em tempo real das reuniões públicas da Câmara Municipal
e sobre isso eu gostaria de ouvir o Senhor Presidente em exercício de funções porque acho que é uma
questão da maior relevância. Se, efetivamente, nós queremos apelar para a participação de todos os
nossos concidadãos, se queremos dar um sinal de transparência e se também queremos ir ao encontro
daquilo que será o interesse de muitas pessoas que gostariam de visualizar e assisur a estas reuniões,
mas não o podem fazer presencialmente, fruto dos seus horários de trabalho, então acho que estávamos a
dar aqui um excelente sinal, a dar um contributo para a qualidade da nossa democracia. Quanto ao Museu
Francisco José Proença Júnior, eu também não sei por que é que não existe diretor, deve haver alguma
razão. Qual é estratégia que está definida para este museu? E eu tenho a indicação que as obras estão
paradas. No que diz respeito às iniciativas, da parte do Município, eu registo com agrado, algo está a ser
Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro
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J”

feito, mas questiono: estas sessões de esclarecimento foram do conhecimento da população? Se foi do
conhecimento, como é que isso foi transmitido e em que locais é que decorreram essas mesmas ações?
Gostaria de obter essa informação porque há pessoas que não a têm, Se eu estou a colocar aqui a
questão estou a fazer eco de um conjunto de preocupações de pessoas que vivem em algumas
freguesias. Muito obrigado”.
O Senhor Vice-Presidente: “Passo a palavra ao Senhor Vereador Jorge Pio, para responder à
pergunta sobre o turismo”.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Jorge Pio: Só para esclarecer que, os números que serviram de
base à minha análise, também são do Instituto Nacional de Estatística (INE)! São exatamente os mesmos!
A questão é que o Senhor Vereador reporta-se aos anos 2015 e 2016, eu venho um bocadinho mais atrás,
a 2014, para perceber que tem havido uma evolução que não pode ser ignorada! E que claramente
superior à Região Centro. Mas também deixe-me realçar, considerando os números e colocando-nos só
no patamar dos anos 2016 e 2015, que Castelo Branco, em termos de proveitos financeiros teve um valor
superior à media da Região Centro! O que não deixa de ser significativo! E também aponto uma capital do
interior

—

não sei se a devo dizer ou não, não digo

—,

que teve números completamente inferiores a

Castelo Branco! Portanto, não podemos dizer, como o Senhor Vereador referiu na última reunião pública,
que ao nível das capitais do interior do país é triste, é algo confrangedor...! Eu acho que não é
confrangedor, os números não dizem isso! E, não podemos dizer, parafraseando-o, outra vez, que
lamentavelmente estamos a passar ao lado desta realidade! Não é verdade! Do ano 2014 para o ano
2016, Castelo Branco, apresenta um valor superior a todos os concelhos, a nível de dormidas, por
exemplo! Claramente superior aos valores da Região Centro e isso não pode ser ignorado. Obviamente
que, não podemos comparar-nos, em termos de valores absolutos, com regiões que estão incluidas, em
regiões de turismo, há anos! Estamos a fazer um trabalho, o Senhor Presidente tem dito exatamente isso,
Castelo Branco precisa de consolidar aquilo que tem para oferecer, para se tornar mais atrativa. É esse
trabalho que temos estado a desenvolver e, felizmente, os números já nos dizem que estamos a
apresentar resultados, estamos a crescer! Temos uma margem de progressão enorme, essa é uma
vantagem que temos e é esse trabalho que já estamos a percorrer! Há muito trabalho a fazer, mas este é
claramente um mandato de estruturar, de saber vender, mas primeiro tivemos que consolidar Obras como
a Sé, obras como o Museu, obras como o Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco, obras
como o Museu dos Têxteis nos Cebolais de Cima, vêm no seguimento de uma estratégia de consolidação
e tornar Castelo Branco mais atrativo. Acho que não podemos dizer é que Castelo Branco não está a
apresentar resultados e que os números que apresenta são confrangedores! Não são! Estamos a evoluir!
Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro
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Os números dizem que, do período de 2014 para 2016, apresentamos taxas de crescimento superiores
aquela que a Região Centro apresentou! Comparando, mesmo com a Covilhã, do periodo de 2014 para
2016, crescemos mais em termos de dormidas e proveitos? Portanto, não podemos é dizer que é
confrangedor e que esta realidade nos está a passar ao lado. É só isso. Os números podem ser vistos de
várias maneiras.,. Eu acho que esta é uma maneira positiva de ver as coisas. Obrigado”.
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente: “Obrigado Senhor Vereador, penso que respondeu ao
Senhor Vereador. Em relação à segunda parte das suas dúvidas, a divulgação foi feita pelos meios
habituais, o acordar da data foi feita com os Senhores Presidentes de Junta que depois foram divulgados,
quer no sito da Câmara, quer na própria Freguesia, nas associações, nas missas
missas e o Senhor Padre faz essa divulgação

—

—

aproveitámos as

e, como lhe disse têm sido muito participativas e isso é

indicativo de que têm sido bem divulgadas nessas regiões. Desde ontem, as faixas dos cem metros para o
exterior jâ estão disponiveis, no sito da Câmara, em todas as localidades do nosso Concelho, Penso que
somos dos primeiros municípios a ter esse trabalho feito. Muito obrigado”.
O Senhor Vereador Carlos Almeida: “Qual é o local onde têm decorrido, nas freguesias?
O Senhor Vice-Presidente respondeu: “Normalmente é nas juntas de freguesia, nos espaços que
todas as freguesias têm”.
Não havendo mais pedidos para intervir, o Senhor Vice-Presidente deu por encerrado o período antes
da ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II

PERÍODO DA ORDEM Do DIA

—

Ponto 1

—

APROVAçÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 2 de fevereiro de 2018 (ata
nY 3) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2— CoNTRATAçÃo PÚBLICA

Sentença do Tribunal Central Administrativo Sul

—

Procedimento Referência: Convite 559/2016

-

Aquisição de Serviços de Vigilância e Segurança nos Parques de Estacionamento do Município,
Museu Cargaleiro e Zona de Mercados e Feiras na Quinta Pires Marques e de Ligação à Central
de Receção e Monitorização de Alarmes de Diversas Instalações, pelo Período de Dois Anos

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 225, de 18/01/2018, da Divisão Financeira,
de Contratação e Recursos Humanos, que se transcreve: “Considerando que: 1. O Município de Castelo
Ata
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-

Branco adjudicou, em 02-09-2016, a prestação de serviços referente ao procedimento com a referênci
‘Convite 5 59/2016 Aquisição de serviços de vigilância e segurança nos parques de estacionamento do
-

Município, Museu Cargaleiro e zona de mercados e feiras na Quinta Pires Marques e de ligação à central
de receção e monitorização de alarmes de diversas instalações, pelo período de dois anos’ à firma
Ronsegur Rondas e Segurança, Lda, pelo valor de € 302.467,20, na sequência de um procedimento ao
—

abrigo do Lote 19 do Acordo-Quadro n.° 13 Vigilância e Segurança da eSPap (Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública, IP); 2. A empresa Charon Prestação de Serviços de Segurança e
-

Vigilância, SA, intentou uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, na qual solicitou
• a anulação da adjudicação à Ronsegur; 3. O TAF de Castelo Branco, nos termos e com os fundamentos
• expostos, julgou procedente, por provada, a ação administrativa de contencioso pré-contratual e, em
consequência, determinou em 30-01-2017: (i) A exclusão da proposta apresentada pela ContraInteressada ‘Ronsegur Rondas e Segurança, Lda’, com as demais consequéncias legais; (ii) A anulação
—

do ato de adjudicação impugnado nos autos; e, (iii) A condenação do Réu na prática dos atos que se
mostrem devidos à prolação de novo ato que determine a adjudicação da proposta da Autora no ãmbito do
procedimento pré-contratual em causa. 4. A Ronsegur recorreu da sentença para o TCA Sul; 5. O TCA
Sul, em 19-05-2017, não reconheceu o objeto de recurso, mantendo-se assim a decisão do TAF de
Castelo Branco; 6, A presente decisão só foi enviada a este Município, pelo Consultor Juridico, em 16-012018; 7. Importa dar seguimento à decisão do Tribunal, embora que de forma extemporãnea, face ao
desconhecimento deste Municipio da sentença do TCA Sul, já transitada em julgado. Nos termos da
decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, de 31-01-2017, mantida pelo Tribunal
Central Administrativo Sul, em 19-05-2017, propõe-se: a) Que o Município proceda à exclusão da proposta
da Ronsegur Rondas e Segurança, Lda.; b) Que confirme a anulação do ato de adjudicação â referida
-

empresa, tomada em 02-09-2016; c) Que adjudique a prestação de serviços em epigrafe à empresa
Charon Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA, nos termos daquela sentença e conforme
-

documento anexo (Proposta de adjudicação)”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no seguimento da decisão do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Castelo Branco, de 31/01/2017, mantida pelo Tribunal Central Administrativo Sul, em
19/05/2017, excluir a proposta da Ronsegur

—

Rondas e Segurança, Lda, confirmar a anulação do ato de

adjudicação, àquela empresa, tomado em 02/09/2016 e adjudicar o procedimento com a referência
Convite 5 59/2016 Aquisição de serviços de vigilância e segurança nos parques de estacionamento do
-

Municipio, Museu Cargaleiro e zona de mercados e feiras na Quinta Pires Marques e de ligação à central
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de receção e monitorização de alarmes de diversas instalações, pelo período de dois anos, à empresa
Charon

—

Ponto 3

Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, 5k

—

OBRAS MUNICIPAIS

Caminho Agrícola de Ligação Entre os Escalos de Cima e a EN 18-7, Caminho Agrícola de
Ligação Entre Alcains e o Rio Ocreza e Caminho Agrícola de Ligação Entre o Sobrainho da
Ribeira e a EN 233. Liberação de Caução

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 232, de 19/01/2018, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de cauções da empreitada de Construção e
Conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e Florestais: Caminho Agrícola de Ligação Entre os Escalos
de Cima e a EN 18-7, Caminho Agrícola de Ligação Entre Alcains e o Rio Ocreza e Caminho Agrícola de
Ligação Entre o Sobrainho da Ribeira e a EN 233, adjudicada à empresa António Lourenço, Lda. Da
informação consta o seguinte texto: ‘cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário
e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem
restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo
398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de €30.044,39.
A Càmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação das cauções prestadas e a
restituição, à empresa Antônio Lourenço, Lda, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
titulo, ao abrigo do disposto no artigo 3989 do Código dos Contratos Púbicos, relativamente à empreitada de
Construção e Conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e Florestais: Caminho Agrícola de Ligação
Entre os Escalos de Cima e a EN 18-7, Caminho Agrícola de Ligação Entre Alcains e o Rio Ocreza e
Caminho Agrícola de Ligação Entre o Sobrainho da Ribeira e a EN 233, no montante total de € 30.044,39.
Ponto

4—

URBANISMO E OBRAS PARTICULAREs

4.1. Domingos Rolo e Outro. Castelo Branco. Certidão de Compropriedade

Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um requerimento apresentado por Domingos Rolo e Filipe
Marques Agostinho Lourenço, para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à constituição de
compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 55, da secção AH, da
freguesia de Castelo Branco, a seu favor e a favor de Filipe Marques Agostinho Lourenço, assumindo o
compromisso de que do negócio não resultarà parcelamento fisico 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
Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro
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municipal delibere no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de
setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o
parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento
físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecerfavorável á emissão da certidão prevista no
artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
4.2. Licenciamento de Obras de Edificação. Grinco

—

Investimentos & Construções, Lda. Castelo

Branco. Declaração de Não Caducidade
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente um processo de licenciamento de obras de edificação do
Departamento Técnico Operacional com o número de registo LE-EDI 113/2015, de 06/10/2018, requerido
pela firma Ghnco

—

Investimentos & Construções, Lda, para proceder a obra de edificação nova,

em

Granja Park, Lote A 80. em Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo gerada pelo programa
informático de Gestão e Seguimento de Processos (GSP), os serviços propuseram, em 02102/2018, a não
declaração de caducidade do processo e que fosse dado o prazo de quinze dias úteis para o levantamento
da licença.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a não caducidade do processo de
licenciamento de obras de edificação com a referéncia LE-EDI 113/2015, de 06/10/2018, requerido pela
firma Grinco

—

Investimentos & Construções, Lda, para proceder a obra de edificação nova, em Granja

Park, Lote A 80, em Castelo Branco e dar um prazo de quinze dias úteis para o levantamento da licença.
4.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Dezembro de 2017
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação nY 502, de 05/02/2018, da Secção de Obras
Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês de janeiro de 2018.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5— SERVIÇOS MUNIcIPALIzAD05 DE CASTELO BRANco

Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
5.1. Contraordenação

ii?

3912017. Herlander Lopes Trindade Alves. Castelo Branco
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Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 39/2017, instruido pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 919 do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Municipio de Castelo Branco, que estipula que ‘a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 129 e cominado pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
consta a proposta de decisão, tomada em 05/12/2017 e aprovada em reunião do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados, de 1510112018, seguidamente transcrita: ‘Por despacho da
Sra. Administradora dos Serviços Municipalizado de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto
de Vistoria n.° 39/2017, contra o arguido Herlander Lopes Trindade Alves, com morada na Rua do
Raposinho, Lote 64, 6000-041 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto,
‘aos 04 dias do mês de agosto, do corrente ano de 2017, pelas 11:45H eu Bartolomeu Serra dos Santos,
funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua do Raposinho, Lote 64,
6000-041 Castelo Branco, ter o Sr.(a), Hedander Lopes Trindade Alves, com residência na, Rua do
Raposinho, Lote 64, 6000-04 1 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o
serviço de fiscalização ao cliente n.° 51421, o mesmo encontrava-se com a água indevidamente aberta e o
selo de fecho de água por falta de pagamento violado, o cliente tinha a água suspensa desde 26/06/2017,
com a leitura de 59 m3, no dia da fiscalização apresentava a leitura de 78 m3.’ Pelo que ficou V. Ex.aa
indiciado da prática da infração prevista na alinea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo Branco,
publicado em Diário da República, 2. série n.° 199 de 17 de outubro de 2016, que se transcreve:
Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente
dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que
vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem:
‘Constitui contraordenação, punível com coima de €250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1
250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos
proprietários de edificios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração
da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores; (...)‘.
Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 07 de agosto de 2017, o arguido não
apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado
-
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pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão de água
violado e a água aberta indevidamente; 2 A água foi suspensa 26/06/2017, por falta de pagamento do
-

aviso de corte n.° 193180, com o valor de 16.64 €, com data limite de pagamento, 19/06/2017 o contador
apresentava a leitura de 59 m3; 3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização no dia 04/08/2017, para a
-

morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 29908, que é colocado por estes Serviços quando
executam a suspensão de água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente
aberta, o contador apresentava a leitura de 78 m3; II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como

provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 39/2017. 2

-

Segundo o artigo 57.° do

Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do
município de Castelo Branco: Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização
imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificat nomeadamente
não abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na

selagem, entre outro. (...)‘. 3 O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo
o resultado ilícito da sua conduta como possível) não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando
-

de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível da negligência. III. Assim, é proposta a
aplicação ao arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e
deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos processos de
contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. presidente datado 17 de
outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o arguido ser notificado: De que a decisão se
torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu
conhecimento pelo arguido (artigo 59.° do Decreto-Leï n.° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de
impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público
não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° ido artigo

91.0

do Regulamento dos

Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Herlander Lopes Trindade Alves, arguido no processo de contraordenação n.° 39/2017, a
coima de €250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
5.2. Contraordenação n.° 4412017. Alexandra Isabel Marques Esteves. Castelo Branco
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Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 44/2017, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Municipio de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 12.° e cominado pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo Branco,
consta a proposta de decisão, tomada em 05/12/2017 e aprovada em reunião do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados, de 15/01/2018, seguidamente transcrita: “Por despacho da
Sra. Administradora dos Serviços Municipalizado de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto
de Vistoria n.° 44/2017, contra a arguida Alexandra Isabel Marques Esteves, com morada na Rua Rui
Vasques, Lote 168, 1° dto., 6000-343 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional,
porquanto, ‘aos 06 dias do mês de setembro, do corrente ano de 2017, pelas 09:52 H eu Bartolomeu
Serra Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua Rui
Vasques Castelo Branco, Lote 168, 3.° dto., 6000-343 Castelo Branco, ter o Sr.(a), Alexandra Isabel
Marques Esteves, com residência na Rua Rui Vasques Castelo Branco, Lote 168, 3.° dto., 6000-343
Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização ao cliente
n.° 48020, que se encontrava com a água suspensa desde o dia 08/06/2017 e com uma leitura de 1272
m3, no dia da fiscalização o contador encontrava-se com o selo de fecho de água nY 29921 violado, e a
leitura que apresentava era de 1307, o contador foi retirado para evitar mais consumo de água indevido.’
Pe!o que ficou V. Ex.3 indiciado da prática da infração prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento

dos Sewiços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. série a° 199 de 17 de outubro de 2016, que se
transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer
componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’
Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento,
que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de
pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou
omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos
serviços: b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos

medidores; (...)‘. Devidamente notificada para o efeito, por carta registada datada de 06 de setembro de
Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro
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2017, a arguida não apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1 Pelo descrito no Auto de
-

Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de
suspensão de água violado e a água aberta indevidamente; 2-A água foi suspensa 08/06/2017, por falta
de pagamento do aviso de corte n.° 192421, com o valor de 31,37 €, com data limite de pagamento,
01/06/2017 o contador apresentava a leitura de 1272 m3; 3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização no
-

dia 06/09/2017, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 29921, que é colocado por estes
Serviços quando executam a suspensão da água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água
indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de 1307m3; II. 1
SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria

-

Pelo exposto, consideram os

n.° 44/2017, 2

-

Segundo o artigo

57.° do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais
do município de Castelo Branco: Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica á guarda e
fiscalização imediata do utílízado, o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificaiç
nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e
deficiências na selagem, entre outro. (
3 A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilicito
censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções
-

para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível da negligência. III.
Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de € 500,00. Remete-se a presente proposta à Sra.
Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho
de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos
processas de contraordenaçâo e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. presidente
datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser notificado: De
que a decisão se toma definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após
o seu conhecimento pelo arguido (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de
impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público
não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° ido artigo 91,0 do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Alexandra Isabel Marques Esteves, arguida no processo de contraordenação n.°
44/2017, a coima de €500,00, prevista na alinea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo
12°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.a Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
5.3. Contraordenação n.° 4512017. Sónia Maria Ribeiro Silva Cravo. Castelo Branco
Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro
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Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 45/2017, instruido pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n,° 1 do artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenaçâo competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 129 e cominado pela alinea b) do n.° 3 do artigo 899, do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
consta a proposta de decisão, tomada em 05/12/2017 e aprovada em reunião do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados, de 15/01/2018, seguidamente transcrita: “Por despacho da
Sra. Administradora dos Serviços Municipalizado de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto
de Vistoria n.° 45/2017, contra a arguida Sónia Maria Ribeiro Silva Cravo, com morada na Rua Eng.° Pires
Marques, Lote 51, 29 esq., 6000-406 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional,
porquanto, ‘aos 06 dias do mês de setembro, do corrente ano de 2017, pelas 10:23 H eu Bartolomeu
Serra Santos, funcionário destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua Eng.°
Pires Marques, Lote 51, 2.° esq., 6000-406 Castelo Branco, ter o Sr.(a), Sánia Maria Ribeiro Silva Cravo,
com residência na, Rua Eng.° Pires Marques, Lote 51, 2.° esq., 6000-406 Castelo Branco, cometido a (s)
seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização ao cliente n.° 660582, que se encontrava
com a água suspensa desde o dia 28/06/2017 e com uma leitura de 12 m3, no dia da 1a fiscalização
(01/09/2017) o contador encontrava-se com a torneira de segurança ligeiramente aberta, selo de fecho de
água n.° 30173, a leitura que apresentava era de 14 m3, no dia da 2. fiscalização (06/09/2017) o contador
encontrava-se com a torne ira de segurança ligeiramente aberta, selo de fecho de água n,° 31266, a leitura
que apresentava era de 15 m3o contador foi retirado para evitar mais consumo de água indevido.’ Pelo que
ficou V. Ex.a indiciado da prática da infração prevista na alinea c) do artigo 12.° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo
Branco, publicado em Diário da República, 2 série n.° 199 de 17 de outubro de 2016, que se transcreve:
‘Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente
dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que
vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem:
‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1
250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos
proprietários de edificios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração
Ata n.° 4/2016, de 16 de Fevereiro
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da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador ou dos medidores;

(...y

Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 06 de setembro de 2017, a arguida
não apresentou qualquer defesa escrita ou oral. Assim sendo: 1

-

Pelo descrito no Auto de Noticia, e

provado pelos SMCB, o local em apreço aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão
de água violado e a água aberta indevidamente; 2

-

A água foi suspensa 28/06/2017, por falta de

pagamento do aviso de corte n.° 193844, com o valor de 23.87 €, com data limite de pagamento,
22/06/2017 o contador apresentava a leitura de 12 m3; 3-Ao se efetuar um serviço de fiscalização no dia
01/09/2017, para a morada em apreço, foi detetado que o selo n.° 30173, que é colocado por estes
Serviços quando executam a suspensão de água por falta de pagamento, se encontrava violado e a água
indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de 14 m3, estes Serviços fecharam a água e
selaram novamente o contador com o n.° de selo 31266, numa 2.2 fiscalização a 06/09/2017, o selo
encontrava-se novamente violado e o contador apresentava a leitura de 15 m3, tendo sido retirado o
contador para evitar mais consumo sem autorização da entidade gestora. II. 1 Pelo exposto, consideram
-

os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.° 45/2017. 2- Segundo o artigo
57.° do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais
do município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e
fiscalização imediata do utilizador; o qual deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar
nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e

deficiências na selagem, entre outro. (
3 A arguida cometeu com a sua conduta um fato ilícito
censurável, prevendo o resultado ilicito da sua conduta como possível, não tomou as devidas precauções
-

para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao nível da negligência. III.
Assim, é proposta a aplicação ao arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente proposta à Sra.
Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de submissão ao Conselho
de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada para instrução dos
processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017 do Sr. presidente
datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá a arguida ser notificado: De
que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após
o seu conhecimento pelo arguido (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82 de 27 de outubro); Em caso de
impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público
não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo

91.0

do Regulamento dos

Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro
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Branco, aplicar a Sónia Maria Ribeiro Silva Cravo, arguida no processo de contraordenação n.° 45/2017, a
coima de €250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.2 Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
5.4. Contraordenação n? 55/2017. Pedro Manuel Batista O. Andrade Diogo. Ninho do Açor
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 55/2017, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de

Águas Residuais do Municipio de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 12.° e cominado pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
consta a proposta de decisão, tomada em 05/12/2017 e aprovada em reunião do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados, de 15/01/2018, seguidamente transcrita: “Por despacho da
Sra. Administradora dos Serviços Municipalizado de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto
de Vistoria n.° 55/2017, contra o arguido Pedro Manuel Baptista O. Andrade Diogo, com morada na Rua
Júlio Hermano Pedro, n.° 13, 6000-590 Ninho do Açor, foi instaurado o processo contraordenacional,
porquanto, aos 22 dias do mês de setembro, do corrente ano de 2017, pelas 10:50 H eu Rui Roberto,
funcionário do prestador de serviços, destes Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local,
Rua Júlio Hermano Pedro, n.° 13, 6000-590 Ninho do Açor, ter o Sr(a), Pedro Manuel Baptista O. Andrade
Diogo, com residência na, Rua Júlio Hermano Pedro, n.° 13, 6000-590 Ninho do Aço cometido a (s)
seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de fiscalização ao cliente n.° 596787, que se encontrava
com a água suspensa desde o dia 02/08/2017 e com uma leitura de 850 m3, o contador encontrava-se
com a torneira de segurança aberta, selo de fecho de água n.° 30912 violado, no momento o contador
apresentava a leitura de 895 m3.’Pelo que ficou V. Ex.3 indiciado da prática da infração prevista na alínea
c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2. série n.° 199 de
17 de outubro de 2016, que se transcreve: Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso
indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de
águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do
referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1
Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro
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500, no caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos

seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas públicos ou
dos utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do
contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificado para o efeito, por carta registada de 27 de
setembro de 2017, o arguido apresentou a seguinte defesa escrita: Relativamente à V. notificação, Reta
1249 datada de 27/09/2017, venho por este meio informar, que considero não ter infringido o Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento, por não ter feito uso indevido ou
danificado qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água. No que concerne ao
Auto de Vistoria efetuado dia 22/Setembro/2017, discordo integralmente do seu teor, que considero não
coerente com a própria fotografia anexada, tendo eu próprio verificado o contador após rececionada a
notificação em causa, constatando que o selo se encontra intacto e a tomeira fechada. Não obstante,
informo que o contador se encontra na via pública (com porta aberta) e como tal com acesso a qualquer
pessoa, sendo que, o ultimo acesso de que tive conhecimento, foi da responsabilidade do técnico que
procedeu á suspensão da água, serviço do qual poderá ter decorrido a danificação referida. Da minha
parte, reitero o facto de não ter utilizado indevidamente e/ou danificado quaisquer componentes do
contador de água’Assim sendo: 1

-

Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em

apreço aquando da fiscalização encontrava-se com o selo de suspensão violado e a água aberta
indevidamente; 2- A água foi suspensa 02108/2017, por falta de pagamento do aviso de corte nY 196323,
com o valor de 16.23 €, com data limite de pagamento, 26/07/2017 o contador apresentava a leitura de
850 m3; 3 Ao se efetuar um serviço de fiscalização no dia 21/09/2017, para a morada em apreço, foi
-

detetado que o selo n.° 30912, que é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão de água
por falta de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a
leitura de 895 m3. II. 1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do
-

auto de vistoria n.° 55/2017. 2 Segundo o artigo 57.° do Regulamento dos serviços de abastecimento
-

público de água e de saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade
pelo Contador 1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos
SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem
contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. (...)‘ 3 O arguido cometeu
com a sua conduta um fato ilicito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível,
-

não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana, A sua atuação
ficou-se ao nível da negligência. III. Assim, é proposta a aplicação ao arguido a coima de € 250,00.
Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco,
Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro

Página 21/24

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência
delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho
34/2017 do Sr. presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o
arguido ser notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada
no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (artigo 59.° do Decreto-Lei n.° 433/82 de 27 de
outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e
o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° ido artigo

91.0

do Regulamento dos

Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a Pedro Manuel Batista O. Andrade Diogo, arguido no processo de contraordenação n.°
55/2017, a coima de €250,00, prevista na alinea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alinea c) do artigo
12°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.2 Série n.° 199, de 17 de outubro de 2016.
Ponto 6— PATRIMÕNIO

Parcela de Terreno em São Domingos Alcains. João Marreco Martinho e Outros. Cedência
—

Graciosa
Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a informação n.° 1, de 05/02/2018, da Divisão de Urbanismo
e Obras Particulares, concernente á cedência graciosa, para espaço público, da área de 75,00 m2,
localizada em São Domingos

—

Alcains, requerida por João Marreco Martinho e Outros. Da informação

consta o seguinte texto: “Foi condicionante do pedido de emissão de certidão de destaque CE-DEST
10/2017, seja efetuada a cedência de uma parcela de terreno com a área de 75,00 m2, do prédio misto
sito em São Domingos, freguesia de Alcains, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 102 secçâo F e
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3418 e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Castelo Branco sob o n.° 124/19850930, freguesia de Alcains, para alargamento do caminho público. Será
da responsabilidade dos requerentes, a cedência de um espaço público com a área de 75,00 m2. 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, aceitar a cedência graciosa da área de 75,00 m2, para espaço público, do
prédio misto sito em São Domingos, freguesia de Alcains, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 102
secção F e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3418 e descrito na Conservatória do Registo
Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro
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Predial de Castelo Branco sob o n.° 124/19850930, freguesia de Alcains, requerida por João Marreco
Martinho e Outros.
Foi ainda deliberado dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para
outorgar a respetiva escritura de cedência graciosa.
Ponto 7— DIARI0 DE TEsoURARIA
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 15 de fevereiro:
Operações Orçamentais

€ 27.905.999,27

Operações Não Orçamentais

€ 298,959,18

III PERíODo DE liÍÍERvENÇÃ0 DO PÚBLICO
—

Terminada a menção aos assuntos incluídos na ordem do dia, a Câmara Municipal predispõs-se a ouvir
as intervenções por parte do público assistente, nos termos do n.° 6 do artigo 49.° da Lei n.° 75/201 3, de
12 de setembro.
Interveio o Senhor Joaquim Vilela Serrano para deixara seu desagrado, quanto às questões da Rua
Dr. Rafeiro que o têm trazido às reuniões de Câmara, desde o dia 17 de fevereiro de 2017 e que, na sua
opinião não foram totalmente resolvidas “por via da teimosia da Câmara Municipal. Fez uma retrospetiva
do assunto e daquilo que foi e não foi feito, explicando as suas discordâncias, porque afirma terem ali sido
cometidas ilegalidades com o consentimento da autarquia, “segundo lhe foi dito, numa reunião pública,
pelo Senhor Eng. Resende”. Referiu, ainda, que no n.° 14, ao substituírem o portão, colocaram um com
uma porta de serviço a abrir para fora, o que na sua perspetiva é ilegal. Falou sobre o estacionamento
para deficientes, junto ao Centro de Saúde de São Miguel, para dizer que nada foi feito. Quanto à Quinta
dos Pereiros, deu os parabéns à Camara, que mandou retirar a “muralha” lá construída, contudo chamou a
atenção para a edificação de pilares para a colocação de portão que, tambêm na sua opinião, não deveria
ser ali colocado. Quanto ao requerimento que apresentou na Câmara Municipal sobre os favores de que
acusa a Câmara Municipal, nada lhe foi respondido, concluindo, dizendo que, se não lhe responderam, é
porque aquilo que diz é verdade. O Senhor Serrano terminou agradecendo e entregou fotocópias das
declarações que leu.
O Senhor Diretor do Departamento Técnico Operacional, Eng. Luis Resende, recordou ao Senhor
Serrano que as questões técnicas por si colocadas foram analisadas pelos serviços, que houve uma
decisão do Senhor Presidente, que tem a competência para atuar, sustentada tecnicamente
houve quaisquer favores da Câmara Municipal
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e que o procedimento, por estas razões, estar terminado
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e que, o facto do Senhor Serrano concordar com a decisão ou não, era um direito que lhe assistia. Quanto
ao caso da porta estar a abrir para fora, confessou desconhecer tal facto, mas que não achava que isso
era caso para dramatismos.
Interveio a Senhora Cristina Maria das Reis Duarte Lourenço para responder ás acusações feitas
pelo Senhor Joaquim Vilela Serrano contra si, em anterior reunião de Câmara, por ela ter fechado um
caminho, que o Senhor Serrano diz ser público. A senhora afirma que o caminho não é utilizado há mais
de trinta e seis anos, que o caminho nunca lhe foi vendido e que está implementado numa quinta que
sempre pertenceu à sua mãe. Explicou ainda que, assim como o Senhor Serrano referiu, aquele era um
caminho de passagem pública, mas que não dava serventia à Quinta do Pereiro, pois a serventia para
aquela quinta que agora se chama Quinta do Laranjeiro (chamava-se Quinta do Pereiro porque o seu
arrendatário se chamava Pereira), era feita por outro caminho que passa pela Quinta da Dança

—

daí

afirmar que o caminho em questão não tem serventia há mais de trinta anos. Predispôs-se a retirar o pilar
referido pelo Senhor Serrano na sua intervenção acima transcrita e terminou esclarecendo que a Nmuralha
designada pelo Senhor Serrano é simplesmente um muro que foi reconstruido e que é igual a outros,
como facilmente se poderá observar com uma visita ao local.
E, não havendo outros pedidos de intervenção, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos 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 Cãmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
C0NcLuSÃ00EATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram 10
horas e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ta que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e
por mim, Francisco José Alveirinho Correia, que s cretariei.
O Vice-Presidente da Câmara
O Secretário

Ata n.° 4/2018, de 16 de Fevereiro
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