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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°5

(ri.0 1 do Artigo 57. °da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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
Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista,
Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares, Carlos Manuel Lista Semedo, Carlos Barata de
Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
O Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues Alves e o Senhor Vereador Jorge Manuel Carrega
Pio, não estiveram presentes, por se encontrarem em serviço oficial.
O Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do
Partido Socialista, 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.
A reunião foi secretariada pelo 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.
1— PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e deu início ao período antes da ordem do dia,
conforme estipulado no artigo 52.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro.
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Dr. Alveirinho e Funcionário da Autarquia. José Júlio. Hoje pretendo retomar aqui
um assunto que já mencionei em duas reuniões de 2019, mais propriamente, em fevereiro e agosto e está
relacionado com o tema das dez freguesias que são consideradas como prioritárias para a limpeza no
âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Em 2018 e em 2019 foram nomeadas
dez freguesias do concelho de Castelo Branco, sete como sendo prioridade alta e três como prioridade
média. Na altura, com alguma estranheza da minha parte, a freguesia de Louriçal do Campo não estava
inserida nessa lista, quando fica situada, geograficamente, junto à Serra da Gardunha. Como estamos
numa altura que eu acho que é importante começar a pensar na prevenção... Acho que as ferramentas,
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ou as armas, que podemos dar aos bombeiros é pensar na prevenção... E penso que a prioridade das dez
freguesias é um tema bastante importante, queria perguntar ao Senhor Presidente se para 2020 esta lista
já foi revista e se houve alterações nesta lista das prioridades nas freguesias do concelho de Castelo
Branco. Para além disso, também queria perguntar ao Senhor Presidente se está algum plano delineado
pela autarquia, para o combate aos incêndios no presente ano. Por fim, ainda queria perguntar ao Senhor
Presidente, se está em curso, ou possa vir a estar, qual é o projeto para a reflorestação da Serra da
Gardunha, desde a freguesia de Almaceda, até à freguesia do Louriçal do Campo

—

estamos a falar de

uma área bastante grande. Espero que o Senhor Presidente me consiga esclarecer em relação a estas
questões. Da minha parte, termino a minha intervenção. Obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Muito bom dia Ex.mo Senhor Presidente.
Ex.mos Senhores Vereadores. Ex.mos Funcionários da Câmara Municipal. Estimado José Júlio, enquanto
representante da Comunicação Social. Eu tinha três notas para dar no período antes da ordem do dia.
Uma primeira nota, vai no sentido de os Vereadores do PSD se solidarizarem com as centenas de famílias
que estão a viver um drama com o aparente encerramento de uma unidade fabril, que é a Marluno

—

Confecções, Lda. A concretizar-se, este aparente encerramento, tem um impacto muito forte em muitas
famílias, porque são cem postos de trabalho, e muitos postos de trabalho indiretos, que estão aqui em
causa. Neste sentido, fica aqui a nossa palavra de apreço, de solidariedade, para com estas pessoas que
estão agora a viver um drma sob um ponto de vista das suas famílias. A este propósito, Senhor
Presidente, eu também gostaria de questionar se está a pensar tomar algum procedimento, fazer alguma
démarge e, mais que não seja, se há algum plano, há alguma medida prevista, por parte do Município, no
sentido de minimizar este sofrimento destas mesmas pessoas. Esta era uma primeira nota, em relação
aos trabalhadores daquela unidade fabril. Há uma segunda nota que tem a ver com o distrito de Castelo
Branco e com as comunidades intermunicipais. Eu acho que, hoje, é mais ou menos, ou relativamente
consensual, que se cometeu um erro histórico de espartilhar o nosso distrito, que é uma organização
territorial que estava, historicamente, mais do que estabilizado, de alguns séculos a esta parte e a verdade
é que se espartilhou o nosso distrito em comunidades intermunicipais. Isso ficou a dever-se, sobretudo, ao
desvario paroquial que algumas pessoas, há época, terão cometido e que só eles saberão explicar. Os
nossos onze concelhos foram repartidos em três comunidades intermunicipais, com a agravante, no caso
concreto de Castelo Branco, de ter ficado naquela que é comunidade intermunicipal mais pequena do
nosso país. Aparentemente, a lógica que parece que presidiu, para além daquela lógica paroquial, insisto,
foi dividir, subdividir, fragmentar. E a verdade é que, ontem, hoje e amanhã, os números e os factos irão
continuar a evidenciar que nós ficámos a perder, não apenas ao nível das organizações municipais... As
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pessoas, individualmente, ficaram a perder, porque estamos a falar de realidades importantes,
1

nomeadamente, na questão de financiamentos, de concursos, de equipamentos e, portanto, as
comunidades intermunicipais são hoje, de facto, um instrumento muito importante

—

e mais que não seja,

veja-se agora aquando da descentralização e da aceitação de competências por parte das comunidades
intermunicipais de candidaturas a fundos comunitários. Portanto, esta perda também chega ao cidadão
comum porque aquilo que é fundamental é ganhar ‘escala’... Sim, eu digo, ganhar ‘escala’, no tempo que
corre, é de todo relevante. Castelo Branco ficou a perder duplamente, porque se integra naquela que é a
comunidade intermunicipal mais pequena do país, mas também porque era a capital de distrito e,
enquanto capital de distrito, devia ter a ambição de liderar o distrito e, sobretudo, mais do que liderar o
distrito, estar na vanguarda do debate para liderar uma região. De modo que, aquilo que aconteceu, foi
perdermos essa liderança, essa ‘escala’, perdemos essa ‘massa crítica, enfim, nós e Castelo Branco, em
particular, ficámos bastante penalizados com este espartilhar do distrito de Castelo Branco. Muito
recentemente, o Senhor Presidente da Câmara da Covilhã laçou o debate em torno desta questão, abriu
novamente este debate que eu acho que é muito relevante para o nosso futuro coletivo, mais que não seja
—

e ele teve, de facto, esse mérito

—‘

de reabrir este debate sobre o nosso território, a nossa organização e

sobre as competências exatamente para este mesmo território. E eu pergunto-lhe, Senhor Presidente da
Câmara de Castelo Branco... Onde é que nós ficamos...? Do que é que estamos à espera...? Ficamos,
mais uma vez hesitantes...? Vamos aguardar a sua reação pata depois...? Infelizmente, liderar não é isto.
Liderar é colocar Castelo Branco na vanguarda deste processo, à frente deste debate e querer, por tudo o
custo, reunir consensos, no sentido de se vir a encontrar num futuro que, esperemos, seja o mais rápido
—

possível

—,

uma comunidade intermunicipal que reúna os onze concelhos iniciais do nosso distrito. Há uma

terceira nota, que se prende com Malpica do Tejo e o acesso ao Rio Tejo. Ela é a freguesia com mais área
do concelho de Castelo Branco: tem duzentos e quarenta e seis quilómetros quadrados. Esta freguesia
que no nosso território ocupa um lugar estratégico, sob um ponto de vista geográfico, porque é um lugar
fronteiriço e que se posíciona junto ao Rio Tejo Internacional. Eu faço estas referências porque existia um
acesso ao Rio Tejo nesta freguesia que está agora a ser vedado pelo proprietário. Eu tenho aqui algumas
questões para o Senhor Presidente da Câmara, no que diz respeito a esta questão. A primeira é se
confirma ou não que a Câmara Municipal de Castelo Branco violou propriedade privada ao fazer algumas
intervenções naquele caminho de acesso...? Em segundo lugar, se é ou não verdade que o proprietário
interpôs uma ação judicial contra a Câmara Municipal

—

que, tanto quanto eu sei, a Câmara Municipal terá

perdido essa mesma ação...? Da minha parte é tudo. Agradeço que estas perguntas me sejam respondidas.”
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O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia: “O Senhor Vereador utilizou aqui algumas
conclusões, mas eu não entendi muito bem onde quis chegar e pedia-lhe apensa uns esclarecimentos. Diz
que “ficámos a perder, as pessoas também, que perdemos nos financiamentos, na descentralização de
competências, nos fundos comunitários”... Por isso, eu pedia ao Senhor Vereador, para termos um
verdadeiro debate, que me concretizasse, com base em que é que está a chegar a estas conclusões, para
que eu possa compreender bem a sua perspetiva relativamente a esta realidade das comunidades
intermunicipais... Questão que eu tenho, verdadeiramente, uma posição e que esclarecerei a seguir, mas
como fez estas afirmações eu só lhe pedia que concretizasse melhor estes aspetos que referenciou.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Eu acho que fica claro para todos que quando
nós, num pequeno território, como é o nosso caso, que é particularmente pobre, que enfrenta problemas
sérios, entre os quais o menor poder de compra... Um território que cada vez está mais despovoado...
Entrar-se numa lógica de subtração, de divisão, de espartilha, eu acho que ficaremos sempre a perder...
Se já somos pequenos, mais pequenos ficamos. Portanto, quando há uma comunidade que no contexto
da administração pública é uma organização que intervém a nível intermédio... Organização que assume
um conjunto de responsabilidades, de competências, que se posiciona para candidaturas a fundos
comunitários... Quanto mais pequenos formos, obviamente, mais todos nós ficamos a perder. Isso pareceme óbvio. Hoje, para querermos alcançar determinados objetivos... Aliás, à semelhança até do próprio
mundo empresarial, nós precisamos de ‘escala’... É fundamental nos termos ‘escala’, ‘massa critica’ e,
sermos pequenos, não nos ajuda, exatamente, a ter ‘massa crítica’, não nos ajuda a ter ‘escala”.
O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia: “Ficamos iguais... Mais alguma
intervenção?”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Manuel Lista Semedo: “Bom dia Senhor Presidente.
Muito bom dia Senhores Vereadores. Altos responsáveis técnicos da Câmara Municipal. Eu faria uma
curtíssima intervenção, na sequência de algumas notícias que foram avançadas nas últimas semanas e
que dizem respeito aos números de alguns equipamentos, nomeadamente, no caso do Cine Teatro
Avenida, um dos impulsionadores da programação cultural. Na altura, um dos números que foi veiculado
foi, pela primeira vez, ultrapassámos os quarenta mil espetadores no Cine Teatro Avenida em iniciativas
de caráter artístico. Na verdade, esse número, com precisão, era de quarenta mil cento e quarenta e
quatro pessoas. Esta fasquia dos quarenta mil é realmente significativa, na nossa opinião, para a
comunidade e para aquilo que tem sido o investimento em termos de programação cultural. Mas eu
gostava de referir um pequeno detalhe: é que se nós juntarmos algumas iniciativas de caráter artístico e
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que foram protagonizados por agentes do nosso território
promovidos por associações do nosso concelho

—,

—

estamos a falar de alguns espetáculos

o número exato seria de quarenta e sete mil, oitocentos

e vinte cinco... Ou seja, estaríamos, então, muito mais próximos dos cinquenta mil. Neste sentido,
entendeu-se que era melhor concentrar-nos naquilo que eram as atividades promovidas pelo próprio
Município, com uma grande centralidade nessa programação... Mas eu acho que é também relevante
fazer referência a este número que é um número que claramente nos aproxima já de um outro patamar.
Também seria interessante pensarmos que, numa ótica de serviço público, se contarmos com todas as
organizações que ao longo do ano acontecem no Cine Teatro, sobretudo conferências, encontros,
atividades de entidades relacionadas com confissões religiosas e uma série de outras iniciativas que
cabem dentro deste chapéu da dinâmica do serviço público, aí estaríamos já próximos dos sessenta mil.
Portanto, na verdade, mostra bastante a dinâmica que este equipamento, que foi recuperado, como todos
sabem, no final dos anos noventa e que recomeçou a sua atividade em dois mil, tem. Gostava de referir,
adicionalmente, que é também muito importante o efeito que as iniciativas de caraterísticas culturais têm
em outros equipamentos: no Centro de Cultura Contemporânea, nos espaços púbicos, no Museu
Francisco lavares Proença Júnior. Destaco, por exemplo, em setembro do ano passado de ter acontecido
um momento muito particular com a Orquestra Barroca da Casa da Música em que nós tivemos perto de
mil pessoas a assistir a um espetáculo de música antiga, exatamente no espaço daquele átrio de abertura
do Museu Francisco lavares Proença Júnior... Um momento de comunicação absolutamente fantástico e
com uma adesão muito acima daquela que era a nossa espectativa. Juntava, a estes dados que acabei de
referir, a alegria de sentir que uma exposição como a Encantai, de Luisa Ferreira Nunes que está na Casa
Amarela, no antigo CTT, desde logo, em primeiro lugar, porque Luísa Ferreira Nunes é professora da
Escola Superior Agrária, é uma pessoa que conhece muito bem o nosso território. Ela está a expor, há
cerca de seis semanas, um conjunto de ilustrações ampliadas para grande formato, para mostrar um
pouco da fauna e da flora do nosso território e que tem sido imensamente visitada. Esta semana estamos
a ultrapassar já as oitocentas pessoas. É uma dinâmica, também, muito interessante que obrigou a que
tivéssemos de prolongar a permanência da exposição até meados de março. Eu creio que são sinais
extremamente positivos até por uma razão: quando, na dinâmica, em termos de oferta de programação, se
verificam grandes enchentes, quando temos lotações esgotadas, ou quando temos uma fasquia de público
acima das quatrocentas pessoas, aquilo que temos sentido é que o efeito multiplicador desse investimento
é realmente assinalável, sobretudo na restauração e em parte, também, nas dormidas. E isso é algo que
também se reflete, porquê...? Porque cada vez mais há pessoas de fora do nosso concelho a assistir às
nossas atividades culturais. Apenas um curtíssimo exemplo: no domingo passado nós fizemos uma
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reposição do filme ‘Jaccuse’, de Roman Polansky e houve pessoas que vieram do Fundão e da Covilhã,
de propósito, para ver o filme

—

estamos a falar de um filme, não estamos a falar de um grande concerto

ou um grande artista que motiva a vinda de muitas pessoas desses territórios

—

e todas essas pessoas,

obviamente, acabam por jantar aqui, acabam do lanchar, ficar no nosso território... Conhecer melhor o
nosso território... Há muitas delas que revelam, na bilheteria, que foram ver uma exposição, que foram ver
um museu e isso é extremamente significativo.”
O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia: “Posto isto, queria dizer, em primeiro lugar,
Senhor Vereador Hugo Lopes, quanto à questão das prioridades ‘altas e baixas’ que o Senhor VicePresidente mesmo o ano passado lhe terá esclarecido sobre essa questão. Ele hoje não está cá. Voltará a
esclarecê-lo relativamente a essa questão. O Senhor Vereador Carlos Almeida trouxe aqui o tema da
Comunidade Intermunicipal, que eu, desde logo, lhe agradeço, que vai permitir-me esclarecer alguns
destes elementos que o Senhor Vereador aqui trouxe. Quero lembrar que quando foram criadas estas
comunidades intermunicipais, por acaso eu tomei uma posição contra a forma como estavam a ser
concretizadas. Senhor Vereador, assuma também a responsabilidade que deve assumir nesta questão:
porque, primeiro, quem acabou com os governos civis, foi o Governo do seu partido; e segundo, quem
criou e a forma como criou as comunidades intermunicipais foi, na verdade, desastrosa, foi o Governo do
seu partido. Na verdade, assumi responsabilidade, enquanto Presidente de Câmara, já as comunidades
intermunicipais estavam criadas. Eu concordo consigo, que a forma como foram concretizadas foi um erro
muito grande neste país, porque não houve objetivos em concreto, quando foram constituídas; não houve
estudos que definissem caminhos, na constituição das comunidades intermunicipais e ficou ao livre arbítrio
e à decisão de cada um dos concelhos. Estou à vontade, até, para dizer que Castelo Branco, nessa altura,
fez um esforço enorme para manter o distrito

—

e estou à vontade para o dizer, porque eu não era

Presidente de Câmara, nessa altura, era Vereador e Vice-Presidente da Câmara. Castelo Branco e o seu
Presidente, na pessoa do Senhor Presidente Joaquim Morão, tudo fez para agregar o máximo de
concelhos ao nível do distrito. Infelizmente, outros concelhos preferiram juntar-se a outras comunidades,
que não aqui, e a opção não foi do concelho de Castelo Branco, eu recordo-me perfeitamente, por
exemplo do concelho da Covilhã, que por acaso era liderado por um Presidente do partido do Senhor
Vereador, que quis juntar a Cova da Beira à Serra da Estrela, para procurar ganhar centralidade, teve esse
objetivo, por forma a juntar Castelo Branco também àquela comunidade intermunicipal e, dessa forma,
ganhar centralidade no seu todo e fortalecer esse concelho. Felizmente, Castelo Branco teve a capacidade
de resistir contra essas lutas e a opção, dentro do contexto que foi tomado, eu considero que foi a melhor
opção. Até porque, apesar do Senhor Vereador não assumir as responsabilidades, quero-lhe dizer
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também que aquilo de que procura acusar agora esta Câmara Municipal, fá-lo de uma forma demasiado
fácil, porque não demonstra dados em concreto... Porque é que ficámos a perder, porque é que as
pessoas ficaram a perder e até, nomeadamente, nos fundos comunitários...? Aquilo que lhe posso dizer é
que, felizmente, ainda no final do mês de janeiro, houve uma reunião, na CCDRC

—

Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, onde foram apresentados resultados do principal
programa comunitário do Centro 2020, de todos os concelhos que tinham direito, que são as cidades de
média e grande dimensão, em toda a região centro, e Castelo Branco está, em trinta e um de dezembro de
2019, colocado só em primeiro lugar. na sua execução. Falou aqui da intervenção do Senhor Presidente da
Câmara Municipal da Covilhã... Se o Senhor leu, efetivamente, a intervenção do Senhor Presidente da
Covilhã... Aquilo que ele apresenta é o desagrado pela forma como a comunidade onde está integrado
está a funcionar... Afinal, aquela imagem, que muitas vezes algumas pessoas procuram passar, de que ‘o
que é grande é que é bom’ e de que ‘os ovos da galinha da minha vizinha é que são os melhores’, afinal
nós conseguimos perceber com a intervenção do Senhor Presidente da Covilhã, que o Senhor Vereador
—

referiu

—

que do ‘lado de lá’ afinal as coisas não andam tão bem como parecem... Do ‘lado de lá’ queixam-

se, ao ponto, do Senhor Presidente da Câmara da Covilhã ter ameaçado a comunidade de que poderão vir
a juntar-se aqui à Comunidade da Beira Baixa. Afinal, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, não é
assim tão má, não prejudica assim tanto as instituições que aqui estão integradas e não prejudica tanto as
pessoas porque até, neste momento, há ‘escala’, pois até o Presidente da Câmara Municipal de um dos
maiores concelhos da Comunidade Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela (CIMBSE), até já está
a pôr a hipótese de vir para a Beira Baixa... O Senhor usa umas declarações do Senhor Presidente da
Câmara da Covilhã, para dizer o contrário daquilo que ele afinal afirmou. E, na verdade, lá estamos nós
vai dizer que eu me estou sempre a repetir

—‘

—

o Senhor usa umas declarações do Presidente da Câmara

da Covilhã para, mais uma vez, vir denegrir a o concelho e a sua comunidade intermunicipal... Quando o
Senhor Presidente da Câmara Municipal da Covilhã disse: ‘nós estamos a pôr a hipótese de ir para a Beira
Baixa, porque isto aqui não está correto’. É que nós sabemos das dificuldades das outras comunidades
intermunicipais e não é por serem maiores que conseguem decidir mais rápido, que conseguem ser mais
eficientes, que conseguem ser mais eficazes. Eu poderia dar-lhe alguns exemplos do contrário: olha, a
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, apesar de todas as dificuldades, por exemplo, na transferência
das competências que o Senhor aqui referiu, relativamente à questão dos transportes, está a avançar
muito mais depressa e melhor do que a Comunidade das Beiras e da Serra da Estrela e aí eu até lhe
posso concretizar algumas coisas quanto aos prazos de concurso, quanto aos prazos do avanço das
informações... Nós temos aqui, efetivamente, problemas, mas isso não significa que estamos pior do que
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a outra comunidade intermunicipal. Senhor Vereador, o que lhe quero dizer é que não procure denegrir o
que é nosso tão facilmente; não procure mostrar ‘que aqui é tão mau como tudo isso’, só com o objetivo de
atacar o Presidente da Câmara de Castelo Branco e o seu Executivo, porque isso não é verdade... Eu deilhe a oportunidade para concretizar aquilo que estava a dizer... Não concretizou nada... Eu apenas queria
perceber aquilo que era o resultado das suas afirmações... Mas, tudo aquilo que afirmou, mais uma vez,
não passou de palavras de retórica... Porque eu conheço bem a consistência das coisas e nem percebo
muito bem a questão da ‘escala’, onde é que perdemos, por causa de ter ‘escala’ ou de ter ‘massa
critica’... Não consegui perceber as suas afirmações. Agora, o que lhe posso dizer é que os resultados...
E se me permitir até vou ali ao meu gabinete buscar um mapa que foi entregue pela CCDRC onde, por
exemplo, Castelo Branco, é primeiro lugar na execução dos fundos comunitários do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU). Portanto, esta é a realidade. Tenhamos seriedade quando afirmamos
as coisas. Responsabilizo a forma como o seu partido criou as comunidades intermunicipais e
responsabilizo-o, também, porque foi o seu partido que acabou com os governos civis, que permitiam a tal
capitalidade que o Senhor tanto fala, de Castelo Branco... Sim, porque eramos a capital do distrito de
Castelo Branco e os Senhores foram os primeiros a desvalorizar essa capitalidade... E tão facilmente
deixaram ao arbítrio de cada concelho a criação dos concelhos sem procurarem ter um enquadramento na
concretização das comunidades intermunicipais. Quanto ao caminho em Malpica do Tejo... Sim, há uma
ação que ainda não está decidida, salvo erro... O Senhor sabe duas coisas. Em primeiro lugar, sabe que
quem decide se um caminho é público ou não, são os tribunais

—

as Câmaras Municipais não têm

competências sobre isso. E o Senhor sabe perfeitamente, porque veio a uma reunião de Câmara, que a
Câmara Municipal avançou com um processo de expropriação do caminho do Tejo que está a decorrer,
também, em tribunal, para defendermos os interesses do concelho e das populações. Nós estamos a fazer
aquilo que temos de fazer em defesa das nossas populações e dar muita luta, relativamente a isso... E o
caminho não está fechado, e corremos, efetivamente, o risco de fazer melhorias no caminho, porque ele
está ao serviço da população, não olhando para o facto de ser privado ou público, porque nós
consideramo-lo um caminho público, embora o seu proprietário considere o contrário. Mas nós estamos a
defender os direitos do concelho e das populações. Agradeço, ainda, a intervenção do Senhor Vereador
Carlos Semedo que também aqui mostrou que a cultura hoje vinga em Castelo Branco e está, também, ao
serviço do nosso desenvolvimento. Houve quem, muitas vezes, desvalorizasse este investimento na
cultura que estamos a fazer, mas hoje, felizmente, já conseguimos perceber duas coisas: primeiro, o
objetivo da aposta deste município na cultura, é a melhor forma de nos desenvolvermos enquanto
comunidade, enquanto sociedade, no nosso fortalecimento, no nosso desenvolvimento, no nosso
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Página 8/17

CÂMA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
t_/

envolvimento

—

este é o primeiro objetivo de que nos devemos orgulhar, de Castelo Branco ter começado

a atingir com esta aposta na cultura; segundo, a cultura ao serviço da atração turística, da atração de
pessoas a Castelo Banco, da diferenciação de Castelo Branco e, também, de Castelo Branco ficar cada
vez mais no mapa por estas razões que são importantes. Nem tudo é negativo, como alguns procuram
dizer. Ainda, em relação à cultura, eu queria dizer que esta aposta feita na cultura foi ganha e hoje
estamos satisfeitos porque conseguimos envolver

—

e cada vez mais envolvemos

—

as associações e as

instituições do nosso concelho, no investimento que estamos a fazer na cultura. Na verdade, somos uma
referência nesse aspeto

—

e isto é uma vertente particular desta área que eu queria referir e me estava a

esquecer de o fazer. E a aposta que nós temos feito nos eventos que muitos também tentam
desvalorizar... Nos últimos eventos

—

por exemplo o Natal Branco tentámos medir de duas formas o seu
—

sucesso e a sua atratividade e temos alguns números que vou referir que também são muito positivos.
Através de um estudo realizado por intermédio das antenas de telemóveis permitiu-nos verificar quantas
pessoas vieram ao concelho de Castelo Branco no mês de dezembro... Posso dizer que nesse estudo que
contratámos à NOS, SGPS SA, verificámos que em dezembro estiveram no concelho de Castelo Branco,
vindos de fora do concelho, duzentos e quarenta e sete mil setecentos e quatro nacionais e vinte e seis mil
trezentos e cinquenta e dois estrangeiros. Estes visitantes estrangeiros são oriundos, principalmente, de
Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Bélgica. Definimos, nesse estudo, três setores: dois setores,
onde estava a ser realizado o evento principal, no centro da cidade
Avenida

1.0

—

nas zonas da Devesa e junto à

de Maio; e um outro setor, junto ao Jardim do Paço, onde tínhamos outra realidade. Estes

setores permitiram-nos chegar a uma conclusão: uma média de vinte e sete mil e setenta e oito pessoas
visitaram esses setores

—

podendo os números ser repetidos, uma pessoa podia ir duas vezes a esses

setores; cento e dezanove mil quinhentas e quarenta e duas pessoas, contadas só uma vez, sem
repetições, estiveram naqueles setores do evento... Estes últimos números, são referentes ao período
entre 30 de novembro e 31 de dezembro. Fizemos novecentos e oitenta e quatro inquéritos dirigidos às
famílias, que abrangeram dois mil duzentos e dez adultos e setecentas e vinte e oito crianças e fizemos
cinquenta inquéritos a escolas, aquelas que visitaram o Natal Branco, e que abrangeram mil oitocentas e
trinta e uma crianças... Portanto, um total de mil e trinta e quatro inquéritos, abrangendo dois mil duzentos
e dez adultos e duas mil quinhentas e cinquenta e nove crianças. Resultados muito interessantes deste
inquérito aplicado ao longo do evento Natal Branco e que gostava aqui de transmitir: sessenta por cento
dos inquiridos vieram visitar o evento Natal Branco; cem por cento classificaram o evento ‘positivo’ e
cinquenta e dois porcento, como ‘muito bom’; cem por cento destes inquéritos classificaram a organização
de ‘positiva’ e sessenta por cento destes cem por cento, como ‘muito boa; noventa e nove por cento
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voltaria ao evento; noventa e oito por cento classificaram o evento ‘importante para o desenvolvimento da
região’ e noventa e dois por cento referem que o evento melhora a qualidade de vida do concelho;
dezanove por cento

—

este é um dado relevante

—

dos visitantes de fora do concelho, visitaram Castelo

Branco pela primeira vez; noventa e nove por cento dos visitante de fora do concelho, pretendem voltar,
disseram que gostariam de voltar; e sessenta e um por cento dos visitantes de fora do concelho gostariam
de viver em Castelo Branco. São dados que demonstram que aquilo que temos estado a concretizar
através de eventos, estão a ajudar na promoção turística do concelho, estão a permitir dar visibilidade e
elevar o concelho de Castelo Branco de uma forma muito positiva, para além das fronteiras do nosso
território. Termino a minha intervenção. Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, se me permite, eu gostaria de
replicar, no que diz respeito à questão das comunidades intermunicipais e relativamente a algumas
considerações que resolveu tecer à minha intervenção. Nós hoje estamos numa sexta-feira a assistir a um

Desfile de Carnaval nas ruas principais de Castelo Branco em que (muito bem), as escolas, os agrupamentos,
foram convidados a participar, como também outras entidades ligadas ao ensino (e bem), foram convidadas
e chamadas a participar. A isto chama-se ganhar ‘escala’, ‘dimensão’, que é apelar àqueles que pertencem
ao concelho possam unir-se em trono de um evento... Isto chama-se ‘escala’, chama-se ‘dimensão’,
chama-se ‘eficiência nos recursos’... Mas aquilo que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castelo
Branco faz é aquele exercício de que ‘quanto mais pequenos melhor’... De facto, congratula-se com
aquela que foi a opção na altura tomada de pertencer à comunidade intermunicipal mais pequena do país
que, inclusivamente, houve necessidade da parte do legislador de ter que alterar a legislação porque,
supostamente, uma comunidade deveria ter noventa mil habitantes, mas a Comunidade Intermunicipal da
Beira Baixa tinha oitenta e cinco mil. Nós não nos conformamos com isto, nós entendemos que esta
realidade tem de ser alterada, tem que ser mudada porque há muitos outros exemplos de outras
comunidades com dimensão, com ‘massa crítica’, que estão a fazer projetos que estão a ter dimensão
internacional. Há uma segunda consideração que eu também gostaria de fazer e que tem a ver com o
seguinte: por que é que eu tenho que assumir alguma responsabilidade no encerramento dos governos
civis? Toda a gente no país, na altura, era consensual de que eram uma inutilidade! Mas alguém, hoje,
sente falta de um Governo Civil, para além de um conjunto de pessoas ligados a partidos políticos que
tinha ali um emprego temporário? Não. Os governos civis acabaram e acabaram bem e não é um Governo
Civil

—

isso é um erro profundo

—,

que dá a capitalidade. O que dá capitalidade é a liderança política, o

desenvolvimento económico, isso sim é que dá capitalidade a uma região e não, propriamente, uma
estrutura para um conjunto de ‘boys’, que era o caso em concreto. No que diz respeito às comunidades
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intermunicipais, o Governo de V. Exa, que já revogou tanta coisa, porque é que até agora ainda não o fez
em relação às comunidades intermunicipais? Também o podia ter feito!? Mas, curiosamente, não o fez.
Também, tanto quanto eu sei, nem o Governo do PSD, nem o Governo do PS, tampouco, nunca se
imiscuíram (e bem) na constituição das comunidades intermunicipais... Era o que mais faltava...! Isso era
retirar capacidade de decisão, capacidade de liberdade aos próprios municípios. Portanto, aquilo que
deveria, agora, estar a acontecer aliás, não era agora, já há bastante tempo a esta parte
—

—,

para que não

se tivesse caído num impasse, como se caiu na Comunidade lntermunicipal da Beira Baixa, de não haver
um Secretário durante meses... O problema da liderança se ter colocado durante meses... A verdade é
que deveria ser, exatamente, o Presidente da Câmara do Município de Castelo Branco, de facto, a vir a
terreiro a liderar esta contenda no sentido de unir todo o distrito de Castelo Branco. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia: “Eu tinha pensado até já nem dizer mais
nada sobre estas questões, mas o Senhor diz com cada coisa que me obriga a esclarecê-lo. Primeira
questão: Então o Senhor defende aqui hoje que Castelo Branco se devia ter juntado à Comunidade
Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela...? (após a resposta ímpercetível do Senhor Vereador
Carlos Almeida, o Senhor Presidente prosseguiu) Mas não há distrito, foram os Senhores os primeiros
a acabar com eles. Os Senhores, quando criaram as comunidades intermunicipais e ao mesmo tempo
acabaram com os governos civis, podiam ter criado uma comunidade intermunicipal com base no distrito!
Logo, quando criaram, criavam com base no distrito, nessa altura! E, que eu saiba, o Senhor pertenceu à
Assembleia Municipal até 2013, quando estas coisas foram decididas... Onde é que o Senhor Vereador
estava, nessa altura? Onde é que teve a sua palavra? Onde é que mostrou o seu descontentamento sobre
isso, quando teve a oportunidade? Vá lá ver! Eu não me recordo do seu sentido de voto, mas vá lá vê-lo...!

É que, o Senhor, parece aqui como uma virgem imaculada, em termos políticos! Senhor Vereador, vá lá
recordar tudo isso e então díga, hoje, que o Senhor defende que Castelo Branco devia ter-se juntado à
Comunidade Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela! É que na altura, a Covilhã, como já lhe
expliquei aqui, estava decidida a ir para a Comunidade Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela e
fez tudo para obrigar Castelo Branco a ir para lá também, porque não quis ficar aqui, no distrito. Não quis
fazer a comunidade no âmbito distrital, porque queria ganhar centralidade, nessa altura... Isso foi tudo
explicado na Assembleia Municipal onde o Senhor estava. Lamento que o Senhor não afirme aqui, com
consistência, as suas políticas, porque acho que anda aqui aos ziguezagues, só na tentativa de denegrir o
Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco. E, depois, digo-lhe uma coisa: não é o Senhor que
me vem falar em liderança, porque aquilo que o Presidente da Câmara Municipal tem feito é procurar
defender os interesses do concelho de Castelo Branco junto da comunidade intermunicipal; exercer aquilo
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que é o peso que Castelo Branco tem na comunidade intermunicipal. O Presidente da Câmara, a primeira
coisa que faz, não é estar preocupado com questões de liderança... A primeira preocupação é defender os
interesses do Município de Castelo Branco e, evidentemente, também os interesses da comunidade
intermunicipal. A esse nível venha o Senhor Vereador, ou venha quem quiser, porque a minha liderança
faz-se por aí: no trabalho e na defesa dos interesses dos albicastrenses. Se quiser, posso ceder a tudo,
pondo em causa a defesa dos albicastrenses... Mas eu não lidero dessa forma, eu, em primeiro lugar,
ponho a defesa do Concelho de Castelo Branco. Se concordou que os governos civis deviam terminar,
aquilo com que eu concordo é que os governos civis deviam ter passado a ter outro papel que não o que
tinham de mera figura presencial. Também concordo que os governos civis, da forma como existiam,
deviam de acabar. Tivemos ali uma oportunidade para os transformarmos e para agregarmos aquilo que
era a versão do distrito. O Senhor agora está tão preocupado com o distrito e foram os Senhores que
acabaram praticamente com os distritos... E, se estavam tão preocupados com os distritos e queriam que
as coisas fossem no distrito, fizessem aquilo que, por acaso, até defendi, que era transformar o distrito
numa comunidade intermunicipal. Agarrar aquilo que estava no governo civil e dizer assim: em cada
distrito vamos criar uma comunidade intermunicipal. Aí continuávamos a ter a mesma dimensão e
ganhávamos, sobretudo, naquilo que já historicamente tínhamos feito. Aliás, havia outra questão:
acabaram com as assembleias distritais que já tinham uma perspetiva de integração de políticas dos
concelhos a nível do distrito e que o Senhor, com certeza, não sabe nem se recorda do que isso é. Haviam
essas assembleias e o seu Governo, na altura, em vez de terem andado por este devaneio da forma como
criou as comunidades intermunicipais, transformavam um governo civil, transformavam uma assembleia
distrital em comunidade intermunicipal. Nessa altura e a visão do distrito que agora está a ter, pertencia à
Assembleia Municipal, mas não soube... Na verdade, considero que o Senhor, com a sua presença aqui
enquanto Vereador aprendeu muito, mas, ao menos, agradeça aqui o facto de ter aprendido alguma coisa.
Muito obrigado.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Carlos Almeida: “Senhor Presidente, eu aprendo todos os dias e
aprendo com todas as pessoas... Eu não gosto é desse seu caráter professoral de quem está sempre a
dar lições e a ensinar tudo a todos. Vai-me perdoar o meu arrojo, mas eu não me recordo, enquanto o
Senhor Presidente Joaquim Morão exerceu funções, do seu Vice-Presidente, ter vindo a público, a terreiro,
defender uma posição contrária àquela que era defendida pelo então Presidente da Câmara, ou ter uma
opinião própria, não me recordo, com toda a franqueza... Se calhar até posso estar a cometer algum
lapso... Eu não tenho ideia de alguma vez o ter lido nalgum artigo, algum tipo de opinião escrita, ao
contrário do Vereador Carlos Almeida que, na altura, já escrevia coisas e já deixava alguns registos por aí
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e que os assume todos por inteiro, e nunca, em circunstância alguma... O Senhor Presidente, como tem aí
um gabinete de comunicação até com bastante gente, pode dar-lhes a indicação para procurar em todos
os meus escritos se alguma vez eu defendi a atual comunidade intermunicipal, esta comunidade que é a
mais pequena do país... Pelo contrário, eu tenho é escritos, tenho é vídeos feitos onde manifestei a minha
opinião, que era completamente oposta, contrária, a que Castelo Branco pertencesse à comunidade
intermunicipal mais pequena deste país. Portanto, deixa lá esse lado arrogante, de quem está a dar
sempre uma aula, de quem está sempre a ensinar, eu, humildemente vou aprendendo com todos, mas, de
facto, olhe que eu não tenho ideia de que, enquanto não foi Presidente, de alguma vez o ter ouvido sobre
o que quer que seja. Muito obrigado.”
O Senhor Presidente Luís Manuel dos Santos Correia: “Só recordar-lhe qua as comunidades
intermunicipais foram criadas em 2013 e recordar-lhe, não sei o que é que escreve, o Senhor, com
certeza, escreve muito por aí, mas recordo-me bem das Assembleias Municipais onde o Senhor pertencia
e as posições do seu partido e as suas posições

—

que acho que não divergiram daquilo que era a

posição do Governo de então, que era o nosso Governo e não divergiram da sua bancada. Muito
obrigado.”
II— PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATAS

Foram presentes, para discussão e aprovação, as atas das reuniões ordinária do dia 7 (Ata n.° 3) e
extraordinária do dia 14 de fevereiro de 2020 (Ata n.° 4).
A ata da reunião ordinária do dia 7 de fevereiro de 2020 (Ata n.° 3) foi retirada da ordem de trabalhos,
pata ser presente para aprovação em próxima reunião ordinária, após a introdução das devidas correções.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião extraordinária do dia 14 de
fevereiro de 2020 (Ata n.° 4), nos termos do n.° 2 do artigo 57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro.
Ponto 2

—

Contratação Pública

CPI $ 25312019— Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal de
Castelo Branco—Serviço Urbano Municipal. Proposta de Adjudicação do Procedimento Concursal,
Nomeação do Gestor de Contrato e Aprovação da Minuta do Contrato
Pelo Senhor Presidente foram presentes as propostas de adjudicação, nomeação de gestor de
contrato, e minuta de contrato, do procedimento concursal referência CPI S 253/2019
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do Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal de Castelo Branco

—

Serviço Urbano

Municipal. É proposto: adjudicar o procedimento concursal à empresa Rodoviária da Beira Interior, SA,
pelo valor de € 94.500,00, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
para os efeitos previstos no artigo 76.° do Código dos Contrato Público (CCP); nomear a chefe da
Divisão de Gestão Patrimonial e Instalações Municipais, Maria Otília Santos Pires Caetano, como
gestora do respetivo contrato, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de
12 de setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de
junho e para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP; o relatório final, para os efeitos previstos no
artigo 148.° do CCP; e aprovar a minuta de contrato inclusa, para os efeitos previstos no artigo 98.° do
cCP.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar o procedimento concursal referência CPI
5 253/2019
Branco

—

—

Contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros Municipal de Castelo

Serviço Urbano Municipal, à empresa Rodoviária da Beira Interior, SA, pelo valor de €

94.500,00, nos termos da alínea f) do n.° 1 do artigo 33.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
conjugada com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e para os
efeitos previstos no artigo 76.° do CCP.
Mais deliberou, nos termos das alíneas f) e g) do n.° 1 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, conjugadas com a alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho e
para os efeitos previstos no artigo 290°-A do CCP, nomear a Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial e
Instalações Municipais, Maria Otília Santos Pires Caetano, como gestora do respetivo contrato, bem como
aprovar a minuta do contrato, para os efeitos previstos no artigo 98.° do CCP.
Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo contrato.
Ponto 3— URBANISMO E OBRAS PARTICULARES
3.1. Paula Maria Sanches Lopes Marques e Outros. Alcains. Certidão de Compropriedade

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por Paula Maria Sanches Lopes
Marques, Simão Barata e Tincuta Miorita Marin para emissão de “parecer favorável da Câmara Municipal à
constituição de compropriedade, em relação ao prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 20, da secção
F, freguesia de Alcains, a favor de Simão Barata e Tincuta Miorita Asaftei, assumindo o compromisso de
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que do negócio não resultará parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos
urbanos. Considerando a informação que sobre estes assuntos foi prestada pelo Gabinete Jurídico
(informação n.° 6, de 02/05/2012), julga-se não haver inconveniente em que o executivo municipal delibere
no sentido de emitir a certidão prevista no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual
dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto, fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só
é válido desde que o negócio não vise ou dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação
do regime legal dos loteamentos urbanos”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à emissão da certidão prevista
no artigo 54.° da Lei n.° 91/95, de 2 de setembro, na redação atual dada pela Lei n.° 64/2003, de 23 de agosto,
fazendo constar da mesma que o parecer favorável emitido só é válido desde que o negócio não vise ou
dele possa resultar o parcelamento físico do prédio ou a violação do regime legal dos loteamentos urbanos.
3.2. LE-EDI 13712015. Cristóvão José Ribeiro Lourenço. São Domingos

—

Sarzedas. Declaração

de Caducidade de Processo de Licenciamento de Obra
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com a referência
LE-EDI 137/2015, de 13/11/2015, requerido por Cristóvão José Ribeiro Lourenço, para proceder a obra de
ampliação, na povoação de São Domingos, freguesia de Sarzedas. Na listagem do roteiro do processo,
processada pelo GSP (Gestão e Seguimento de Processos), em 10/02/2020, os serviços propuseram a
declaração de caducidade do licenciamento, considerando estarem cumpridos os formalismos legais.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com a referência LE-EDI 137/2015, de 13/11/2015, requerido por Cristóvão José
Ribeiro Lourenço, para proceder a obra de ampliação, na povoação de São Domingos.
Ponto 4— CONTABILIDADE
4.1. 4a Alteração ao Orçamento e 4•a às Grandes Opções do Plano/2020
Pelo Senhor Presidente foram presentes a

4a

Alteração ao Orçamento e

4a

às Grandes Opções do

Plano/2020, na despesa, no valor de € 1.834.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
4.2. 5a Alteração ao Orçamento e 5a às Grandes Opções do PlanoI2O2O
Pelo Senhor Presidente foram presentes a

5a

Alteração ao Orçamento e

5a

às Grandes Opções do

Plano/2020, na despesa, no valor de € 125.000,00, quer no reforço, quer na anulação.
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 5

—

DELIBERAÇÕES DIVERSAS

Escola de Aviação Puil Up Fly, LUa e a ANEPC

—

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção

Civil. Minuta de Protocolo para Instalação da Escola de Cursos ATPL
Pelo Senhor Presidente foi presente uma minuta do protocolo a celebrar com Escola de Aviação Puil Up
FIy, Lda e a ANEPC

—

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para a cedência gratuita e

sem quaisquer ónus ou encargos, à Escol de Aviação Puil Up Fly, Lda, na qualidade de Authorise
Training Organization (ATO), o direito à utilização de parte das instalações do edifício da Base de Apoio
Logístico e do Hangar 1 (Aeródromo Municipal), sitas em Alagão, Tapada do Canto e Terra Grande,
freguesia e concelho de Castelo Branco, para a instalação de uma escola de pilotos de linha aérea. O
documento é dado como reproduzido, ficando a fazer parte integrante desta ata identificado como
documentação n.° 1.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar com Escola de
Aviação Puli Up FIy, Lda e a ANEPC

—

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para a

cedência gratuita e sem quaisquer ónus ou encargos, à Escola de Aviação PulI Up Fly, Lda, na qualidade
de Authorised Traíning Organization (ATO), o direito à utilização de parte das instalações do edifício da
Base de Apoio Logístico e do Hangar 1 (Aeródromo Municipal), sitas em Alagão, Tapada do Canto e Terra
Grande, freguesia e concelho de Castelo Branco, para a instalação de uma escola de pilotos de linha aérea.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar o
respetivo protocolo.
Ponto 6— DIÁRIO DE TESOURARIA

Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 20 de fevereiro:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€ 36.366.834,08
€ 10.861,91

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
III

—

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

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

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 10 horas,
da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Francisco José
Alveirínho Correia, que a secretariei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
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